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Decreto n. 98.386/1989 (Convenção Interamericana Para Prevenir e 
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DIA 01: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/ÉTICA

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
DAS ORGANIZAÇÕES FOR-

MAIS MODERNAS: TIPOS DE 
ESTRUTURA ORGANIZACIO-
NAL, NATUREZA, FINALIDA-
DES E CRITÉRIOS DE DEPAR-

TAMENTALIZAÇÃO.

Antes de conceituar as organizações, 
é interessante entender porque elas exis-
tem, para Coelho (2004) as organizações 
existem, pois todos precisamos de bens e 
serviços para viver e são as organizações 
as responsáveis por produzir esses bens 
e serviços. Portanto as organizações exis-
tem para atender às necessidades e dese-
jos da sociedade e do mercado.

Sobre a origem das Organizações 
Coelho (2004) diz que:

Na Antigüidade, roupas e víveres eram 
produzidos na própria casa, para os seus 
moradores; apenas os excedentes even-
tuais eram trocados entre vizinhos ou na 
praça.[...] Alguns povos da Antigüidade, 
como os fenícios, destacaram-se intensi-
ficando as trocas e, com isto, estimula-
ram a produção de bens destinados es-
pecificamente à venda. Esta atividade de 
fins econômicos, o comércio, expandiu-se 
com extraordinário vigor.(COELHO, 2004, 
p. 5).

Nem sempre houve a necessidade de 
ser juntar pessoas e recursos a fim de 
produzir bens ou serviços para atender 
a sociedade. Contudo, nos tempos con-
temporâneos, as organizações ganha-
ram complexidade e volume. As organi-
zações estão expandindo e melhorando 
a cada dia, impulsionadas pela alta com-
petitividade e exigência da sociedade.

As organizações existem para servir 
às necessidades e desejos das pessoas. 
Essas entidades são planejadas, organi-
zadas, dirigidas e controladas por Admi-
nistradores, por meio da Administração 
e é na organização que o Administrador 
nasce e se desenvolve.

Conceitos de Organização
É importante destacar a diferença 

entre Organização e Estrutura 
Organizacional. A primeira é a união de 
pessoas, ideias, ideologias, e recursos 
para atingir objetivos. A segunda trata 
da forma como essa organização 
será racionalizada, seus métodos e 
estruturação para agir.

Com tantos conceitos semelhantes 
de organização, dois conceitos foram 
escolhidos para se destacarem neste 
trabalho. O primeiro é o conceito desen-
volvido por Cury (2000) a partir da união de 
conceitos de autores diversos: “[...] a orga-
nização é um sistema planejado de esforço 
cooperativo no qual cada participante tem 
um papel definido a desempenhar e de-
veres e tarefas a executar”. (CURY, 2000, p. 
116).

O segundo conceito vem de Meireles e 
Paixão (2003). Relacionando a ideia de es-
trutura complexa de Gareth Morgan, à ideia 
de artefato de Herbert Simon, Meireles e 
Paixão chegaram ao seguinte conceito:

[...] a organização é um artefato que 
pode ser abordado como um conjunto 
articulado de pessoas, métodos e recur-
sos materiais, projetado para um dado 
fim e balizado por um conjunto de impe-
rativos determinantes (crenças, valores, 
culturas etc.). (MEIRELES, 2003, p. 46).

Meireles (2003) divide este artefato 
complexo em cinco questões básicas:

Quem? Como? Com quê? O quê? Por 
quê?

O “quem” é o humanware – conjunto 
de pessoas requeridas pelo artefato.

O “como” é o software – tecnologia 
procedimental, a maneira de fazer as 
coisas.

O “com o quê” é o hardware – conjun-
to de recursos materiais (incluindo finan-
ceiros): equipamentos, máquinas, valores 
escriturais, créditos e valores.

O “o quê” é o foco – alvo de toda ação 
administrativa desenvolvida no interior 
do artefato.

O “por quê” são os imperativos deter-
minantes – fonte da ação humana ad-
ministrativa: apetites, sentimentos, inte-
resses, atitudes, hábitos, cultura, crenças, 
valores, princípios.(MEIRELES, 2003, p. 
46).

Classificação das Organizações
Cury (2003) classifica as Organiza-

ções segundo três critérios: Flexibilidade, 
Complexidade e Evolução Histórica.

A Organização pode ser definida se-
gundo sua capacidade de ser mais ou 
menos flexível. Organizações menos flexí-
veis tendem ao estilo de organização bu-
rocrática Organizações mais flexíveis ten-
dem ao estilo de organização adhocrática 
Os conceitos de Burocracia e Adhocracia 
foram desenvolvidos respectivamente por 
Max Weber e Alvin Toffler. 
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Complexidade não significa necessa-

riamente tamanho, uma grande empre-
sa pode ser menos complexa que uma 
pequena empresa. Complexidade está 
ligada aos processos internos da orga-
nização, sua estrutura e à forma com 
que ela age. 

Cury (2003) divide as empresas em 
três tipos segundo sua complexidade:

- Empresa de 1º tipo, isto é, empre-
sa tradicional, de tecnologia simples, de 
produção rotineira, de ambiente estável, 
mecanicista, com ênfase em suas pró-
prias atividades;

- Empresa do 2º tipo, isto é, empresa 
um pouco mais complexa, tanto no que 
diz respeito à tecnologia utilizada quanto 
no que se refere ao cenário de produção, 
não tão programável, de ambiente de 
certa complexidade, com ênfase no indi-
víduo, procurando motivá-lo no trabalho, 
portanto organiza;

- Empresa do 3º tipo, isto é, empresa 
de tecnologia de ponta, às vezes nova, 
de ambiente de alta incerteza, turbulen-
to, de alta interdependência entre suas 
diversificadas áreas, com ênfase grupal, 
buscando a mobilização da força de 
trabalho, induzindo a uma abordagem 
adhocrática e contingencial, com estru-
turas predominantemente temporárias.
(CURY, 2003, p. 131).

O Mundo hoje requer organizações 
mais complexas, pois elas devem acom-
panhar a sua alta complexidade e vola-
tilidade, porém as empresas devem pro-
curar a melhor maneira de se organizar 
e que lhe trará os melhores resultados, 
seja ela do 1º, 2º ou 3º tipo.

Através da linha do tempo as orga-
nizações se estruturaram de maneiras 
diferentes, adequadas a cada momento 
histórico que vivenciaram.

Cury (2003) destaca três modelagens 
das organizações em busca de efetivi-
dade: Tradicional, Moderna e Contem-
porânea, é importante ressaltar que to-
dos os momentos foram fundamentais 
para se entender e chegar ao estilo mais 
adequado de cada empresa dentro de 
suas limitações e objetivos.

Cada momento foi imprescindível 
para que se aprender com as falhas his-
tóricas e procurar os acertos, aprimo-
rando através do tempo e desenvolven-
do diferentes formas de se realizar a arte 
e ciência de Administrar.1

Modelos de estruturas organiza-
cionais 

- As organizações têm sido estrutura-
das de acordo com as funções exercidas 
pelos seus respectivos órgãos e do rela-

1 Fonte: www.administradores.com.br

cionamento hierárquico e funcional en-
tre eles. E não de acordo com sua estra-
tégia adotadas, o que seria mais correto. 

- A estrutura é uma consequência da 
estratégia. 

- Não existe um modelo ideal de es-
trutura organizacional; o importante 
é que ela funcione de maneira eficaz, 
atingindo os objetivos e cumprindo a 
missão da organização. 

- A estruturação dos serviços de uma 
organização não implica adotar os mes-
mos critérios de agrupamento de fun-
ções para todas as unidades. 

- A organização mais recomendável 
para cada organização vai depender de 
sua realidade (interior e exterior). 

- A tendência atual são organizações 
horizontalizadas compostas por órgãos 
temporários. Ex.: força tarefa. 

Toda organização é composta de: 
- Estrutura 
- Processos 
- Resultados 
Arquitetura organizacional é compa-

tibilização entre: 
- Estratégia 
- Estrutura Organizacional 
- Processos Administrativos

TIPOS DE MODELOS 

1. Estrutura Linear 
- Comum em empresas pequenas, 

onde não há diversificação do trabalho.
- Pouca especialização e trabalhos 

menos complexos. 
- Baseada na estrutura dos antigos. 
- Total autoridade do chefe. Rígida 

unidade de comando. 
- Todos os órgãos são estruturados 

sob uma única linha de subordinação. 
-Há centralização das decisões. 
- As linhas formais de comunicação, 

geralmente com fluxo descendente. 
- Cada unidade de trabalho executa 

tarefas especificas e bem definidas. 
- Corresponde a uma estrutura sim-

ples (Organograma 1). 

Vantagens: 
- Autoridade única. 
- Indicado para pequenas empresas. 
- Mais simples e econômicas. 
- Facilita a unidade de mando e disci-

plina (disciplina rígida). 
- Clara delimitação de responsabili-

dade e autoridade. 

Desvantagens: 
- Tendência burocratizante. 
- Diminui o poder de controle técni-

co. 
- Comando único e direto, com me-

nor cooperação das pessoas. 
- Comunicação demorada e com dis-

torções. 
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- Sobrecarrega a direção e as chefias. 
- Não favorece o espírito de coopera-

ção e equipe. 

Ressalta-se... 

Quanto aos aspectos: Rapidez no 
processo decisório e Facilidade de 
Transmissão de ordens, tem-se como 
situações discutíveis, devendo ser visto 
caso a caso.

Organograma 1: Estrutura Linear

- Estrutura em linha de operações 
- Relação Comando-Subordinação
- Atividades de execução separadas 

das de decisão 
- Conduz a autoridade total do chefe 

sobre o trabalho

2. Estrutura Linear Staff 
É o modelo de estrutura em que 

a(s) unidades(s) diretiva(s) conta(m) 
com uma unidade especial (órgão ou 
pessoa-staff). 

O staff deve ser independente em 
sua atuação com liberdade de opinião. 
O staff deve servir de apoio, assessoria e 
recomendações (Organograma 2). 

Princípios básicos da estrutura de li-
nha e staff: 

- O staff tem o direito de assessorar 
e fazer recomendações ao pessoal de 
linha, mas não o direito de comandar. 

- O staff deve se adequar e adaptar a 
linha, e não o contrário. 

- A linha deve ouvir as recomenda-
ções do staff, mesmo que não as aceite 

Vantagens: 
- Agregar conhecimento novo e es-

pecializado a organização. 
- Facilita a utilização de especialistas. 
- Possibilita a concentração de pro-

blemas específicos nos órgãos de staff. 

Desvantagens: 
- Não são facilmente aceitas as fun-

ções exercidas pela unidade staff, crian-
do dificuldades de coordenação interna. 

- Unidades de staff incrementam a 
formação de “técnicos de gabinete”. 

- Os membros dos órgãos staff não 
aceitam com facilidade as limitações 
dos cargos que lhe são pertinentes e 
tendem a exercer atividades próprias 
dos órgãos de linha.

Organograma 2: Estrutura Linear 
Staff

- Ligações com linhas verticais: órgão 
de execução, que está em linha com os 
demais. 

- Ligações horizontais: órgão de 
aconselhamento, não tem poder de 
mando, assiste e apenas indica. 

- Agregar as funções de assistência às 
funções de linha.

3. Estrutura Funcional 
É aquela em que se encontra uma 

chefia para cada função, de modo que 
os subalternos exerçam mais de uma 
função, ficando sob o mando de mais 
de um chefe. 

- Organiza-se segundo os tipos de 
recursos técnicos utilizados. 

- Objetivos são a longo prazo. 
- Necessidade básica é a especializa-

ção. 
- A organização se divide segundo 

diferentes funções, como: produção, 
finanças, recursos humanos, marketing 
etc. (Organograma 3 e 4). 

- Todos os níveis de execução se su-
bordinam funcionalmente aos seus cor-
respondentes níveis de comando fun-
cional. 

Vantagens: 
- Promove o aperfeiçoamento. 
- Facilita a especialização, nos esca-

lões hierárquicos superiores. 
- Facilita o trabalho em equipe (for-

mação de equipes). 
- Dá maior flexibilidade de adaptação 

à empresa. 
- O especialista sente-se mais valori-

zado. 

Desvantagens: 
- Muitas chefias, causando confusão. 
- Não há unidade de mando, o que 

dificulta a disciplina. 
- A coordenação é mais fácil. 
- É mais dispendiosa. 
- Confusão quanto aos objetivos. 
- Aumento do conflito inter-funcional
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Organograma 3: Estrutura Funcional

4. Estrutura por Projetos
Em uma organização por projetos, todos os recursos necessários para levar ao 

objetivo de cada projeto são separados, formando-se unidades independentes, 
cada uma dirigida por um gerente (ad-hoc). A este é conferida plena autoridade 
sobre o projeto, podendo servir-se dos recursos materiais e humanos existentes ou 
adquiridos fora da organização. 

Em suma, uma organização grande cria dentro de si uma estrutura temporária e 
pequena. Com clara compreensão de seu objetivo concreto, devemos assinalar, no 
entanto, que a organização interna do projeto é funcional, com equipes se dividindo 
em áreas funcionais. 

As vantagens dessa organização giram em torno de sua unidade de objetivos e 
em sua unidade de mando. A clara compreensão de seu objetivo é a concentração 
dos esforços sobre ele, criando um forte espírito de equipe. 

Em seu ambiente (de trabalho) de união, e pequeno, pode-se usar-se eficazmen-
te a comunicação verbal e todos os recursos necessários se acham sob o controle 
de um único indivíduo. 

Problemas: 
- O aparecimento de uma estrutura nova, transitória e muito visível desconcerta 

a organização normal. 
- Os serviços se duplicam e os recursos são utilizados ineficientemente. 
- Outro problema sério é a permanência no emprego, quando do término do 

projeto, ou a carreira do pessoal comissionado. 

Resumo: 
As estruturas (funcionais e por projetos) são unidimensionais, dentro de um mun-

do multidimensional, e seu problema comum é lograr um equilíbrio razoável entre 
o objetivo à longo prazo da divisão funcional (especialização técnica) e o objetivo a 
curto prazo do projeto (estrutura por projetos). 

Organograma 4: Estrutura Funcional

Anotações
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5. Estrutura com Colegiados
Colegiados são criados na medida em que a complexidade dos problemas e das 

estruturas aumenta, exigindo soluções mais criativas e/ou negociadas. 
Um colegiado (ou comitê) é um grupo que se reúne para resolver determinados 

tipos de problema. 
Colegiados podem ser permanentes ou ad-hoc. 

Tipos: 
- Colegiado executivo ou de linha. 
- Colegiado de estudos ou consultivo 
- Colegiado de coordenação e integração. 

Vantagens: 
- Desenvolvimento do espírito crítico construtivo. 
- Soluções mais “fortes” com o desenvolvimento de visão abrangente. 
- Maior ponderação nos processos decisórios. 
- Desenvolvimento do espírito de equipe e cooperação. 
- Redução dos conflitos decorrentes de decisões tomadas

Desvantagens: 
- Responsabilidade fracionada. 
- Lentidão nos processos decisórios. 
- Retira do comando a iniciativa da decisão. 
- Exige um presidente (do colegiado) com excepcional senso de coordenação e 

negociação. 
- Custos mais elevados. 
- Perigo de soluções conciliatórias 

6. Estrutura Matricial 
A estrutura matricial é multidimensional. Trata de maximizar as virtudes e mini-

mizar os defeitos das estruturas anteriores. Para isso combina a clássica estrutura 
vertical funcional, com outra estrutura sobreposta a ela, horizontal ou transversal: a 
dos projetos. 

As unidades de trabalho são os projetos. Os órgãos permanentes (funcionais) 
atuam como prestadores de serviços nos projetos. A organização de cada projeto é 
temporária. Maior versatilidade e otimização dos recursos humanos. 

Dentre as suas principais vantagens temos o equilíbrio dos objetivos, a coorde-
nação entre os setores funcionais e a visão total do projeto através do coordenador 
(gerente do projeto). 

Seu maior defeito é que o pessoal envolvido venha a ter dois chefes: vertical-
mente, tem as ordens de seu chefe de departamento funcional; horizontalmente, 
as ordens do coordenador ou gerentes do projeto. Em uma situação de conflito, os 
funcionários poderão encontrar-se em apuros (Organograma 5 e 6). 

Vantagens: 
- Forma efetiva para conseguir resultados em projetos ou problemas complexos. 
- Mais fortemente orientada para resultados. 
- Maior grau de especialização. 

Desvantagens: 
- Conflito linha/projeto (duplicidade de autoridade e comando) 

Organograma 5: Estrutura Matricial

Anotações



6

A
D

M
IN

IS
TR

A
ÇÃ

O

Anotações
Organograma 6: Estrutura Matricial

Temos também as Estruturas Organizacionais Não Tradicionais
- Estrutura Atomizada 
- Estrutura orientada por Processos 
- Estrutura Holográfica 

7. Estrutura Holográfica 
- A estrutura holográfica guarda todas as informações do todo em cada uma das 

suas partes. 
- Coordenada do topo, possui redundâncias em muitas tarefas, além de caracterizar-

-se por redução das gerências intermediárias. 
- Baseadas em equipes. 
- Redundante. 
- Descentralizada e autonomista.
- É diferenciada por projetos. 
- É integrada por comunicação intensiva 
- Maior interdependência. 
- Compartilha autoridade e responsabilidade. 
- Estrutura modular ou celular – autônoma e interdependente.
- Composta de unidades autônomas que refletem a princípio, o todo organizacional. 
- Equilíbrio de poder dinâmico, construído no próprio processo de decisão.
- A organização torna-se um conjunto de pequenas organizações.

8. Holding 
Uma empresa cuja finalidade básica é manter ações de outras empresas.
Hold = significa manter, controlar ou guardar. 

Objetivos: 
- Resguardar os interesses de seus acionistas, através da interação em várias empre-

sas e negócios. 
- Agir como acionista principal das empresas afiliadas podendo, inclusive, ter a ges-

tão administrativa dos negócios.
- Administrar o portfólio de investimento do grupo empresarial. 
- Prestar serviços centralizados às empresas do grupo, atuando, neste caso, como o 

embrião de uma administração corporativa. 
- Representar o grupo empresarial de forma estruturada e homogênea, principal-

mente a partir da consolidação de um conjunto de políticas de atuação administrativa. 
- Administração Corporativa: representa uma filosofia de atuação e de estruturação 

da empresa que consolida o processo de diversificação dos negócios e facilita a análise 
por resultados globais e setoriais.

Anotações
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9. Unidade de Negócios 
- Funciona como empresa autônoma 

destro da estrutura mãe. 
- Não é baseada no organograma da 

empresa. 
- Baseia-se na visão orientada para ne-

gócios.
- Atividades de suporte, também po-

dem ser tratadas como unidades. 

O empreendedor: 
- Dirigente de cada unidade age como 

se fosse o dono do negócio e é o principal 
responsável pelos resultados. 

Características: 
- Centros Autônomos. 
- Autogestão. 
- Independência financeira. 
- Segue as diretrizes gerais da Holding. 
- A autonomia é necessária para aten-

dimento das peculiaridades da situação e 
as necessidades dos clientes 

- Não se visa apenas lucratividade, mas 
absorção de tecnologia, know-how, ima-
gem, flexibilidade etc. 

- Existem holdings com centros autô-
nomos, com os mesmos processos para 
populações diferentes. 

Estrutura: 
- Divisão de uma grande empresa em 

várias pequenas empresas internas, cha-
madas de unidades de negócios. 

- Cada unidade de negócio possui or-
çamento próprio, objetivos e metas espe-
cíficas , comandado por um empreende-
dor, apoiado na administração participati-
va de seus componentes. 

- A unidade de negócio tem autono-
mia de ação, buscando integrar-se com as 
demais unidades de negócios, mas sem-
pre obedecendo a missão, visão e valores 
da empresa mãe. 

- Cada unidade de negócio traça seus 
objetivos e metas, que devem estar em 
sintonia com o planejamento estratégico, 
as políticas, visão e missão da empresa. 

- A unidade de negócio pode ser com-
posta de forças-tarefas ou projetos. A re-
lação entre as unidades de negócio é a de 
cliente e fornecedor 

10. Critérios de Departamentaliza-
ção 

Por Processo – enfatizando a especia-
lização, é mais apropriada para situações 
estáveis. 

Por Propósito – é mais apropriada para 
situações de mudanças rápidas e impre-
visíveis. 

** Departamentalização por Propó-
sito ** 

- Por objetivos/metas dominantes → 
aglutina as atividades relacionadas a 
objetivos. 

- Por mercado /clientela → bancos – 
clientes. 

- Por categoria de produtos → bancos 
– aplicação financeira, loja de departa-
mentos. 

- Por área geográfica → quando a em-
presa opera em grandes áreas geográfi-
cas. Exemplo: assistência técnica. 

- Por projeto → projetos e empreen-
dimentos bem definidos. Exemplo: em-
presa de engenharia. 

- Por força-tarefa → reinstalar siste-
mas de informação em nova versão. 

** Departamentalização por Pro-
cesso **

- Por técnica ou processo dominante 
→ industria mecânica, usinagem, estam-
paria. 

- Por função → RH, jurídico, materiais. 
- Por quantidade → turma A, turma B. 
- Por tempo (período) → manhã, tarde 

e noite.2

PROCESSO ORGANIZACIO-
NAL: PLANEJAMENTO, DIRE-
ÇÃO, COMUNICAÇÃO, CON-

TROLE E AVALIAÇÃO.

A administração atual é o resultado 
de um longo processo de adequação de 
conceitos e práticas estudados por di-
versas escolas e defendidos por várias 
correntes e teorias.

Cada uma dessas trouxe um valor 
agregado ao papel da Administração, 
permitindo que a gestão fosse acompa-
nhando a evolução da sociedade e do 
mundo, de tal forma que, os processos 
e orientações nas mais diversas áreas 
suprissem as necessidades e os anseios 
das organizações.

A seguir, veremos no decorrer dessa 
evolução como a administração se de-
senvolveu e suas funções foram se ajus-
tando.

Uma organização é um sistema de 
trabalho que transforma recursos em 
produtos e ou serviços. Um hospital, 
uma escola, uma igreja, um restaurante, 
uma academia, uma padaria, um órgão 
público ou uma funerária são exemplos 
de organizações que estão presentes no 
nosso cotidiano.

Mas, para uma organização sobre-
viver e cumprir com êxito seu papel é 
fundamental sua estreita relação com a 
Administração.

Chiavenato (2004, p.17) explica que 
a Administração nada mais é do que a 
condução racional das atividades de 
uma organização, seja ela lucrativa ou 
não lucrativa. A Administração é uma 
ciência que une teoria e prática para 

2  Fonte: www.edisciplinas.usp.br
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criar princípios racionais que ajudam as 
empresas a serem mais eficientes. Ad-
ministrar é a maneira de governar uma 
organização ou parte dela. É o processo 
de planejar, organizar, dirigir e controlar 
o uso dos recursos que a organização 
possui para que ela alcance seus objeti-
vos de maneira eficiente e eficaz.

Teoria da Administração é o campo 
do conhecimento humano que trata do 
estudo da Administração nas organiza-
ções.

Para entendermos melhor a Admi-
nistração, é preciso saber como esse 
conhecimento foi construído ao longo 
dos anos.

Ao estudar a Teoria da Administra-
ção, teremos condições de entender a 
evolução dos conceitos e das práticas 
da Administração e descobrir como es-
ses conhecimentos podem nos ajudar a 
administrar com excelência uma organi-
zação.

O desafio da Administração
Conforme já mencionamos, a Admi-

nistração é um fenômeno universal no 
mundo moderno. O Administrador deve 
estar atento a eventos presentes e pas-
sados, bem como às previsões futuras 
para ampliar seu horizonte. As mudan-
ças do mundo contemporâneo desa-
fiam os gestores em meio a um cenário 
de ambiguidades e incertezas, dentre as 
quais podemos listar:

»» Enfrentar a competição estrangeira 
(Globalização);

»» Pensar além das preocupações 
locais e imediatas;

»» Buscar novos meios para aproveitar 
talentos e recursos;

»» Repensar o relacionamento entre 
chefe e subordinado.

Para enfrentar esses desafios, os Ad-
ministradores devem estar atentos para 
atender a algumas necessidades, a fim 
de atingir seus objetivos. 

Vamos ver agora alguns exemplos 
dessas necessidades.

»» Necessidade de Visão
Diagnosticar oportunidades de cres-

cimento e expansão, dar boas-vindas 
às mudanças e tentar resolver os pro-
blemas antes que eles aconteçam; ser 
flexíveis e desenvolver uma visão ampla 
de sua empresa, dos objetivos organi-
zacionais e do que deve ser feito para 
alcançá-los.

»» Necessidade de Ética
A Ética estuda os direitos e os bene-

fícios dos envolvidos direta ou indireta-
mente em uma ação. A ação das organi-
zações e as decisões de seus administra-

dores provocam efeitos sobre os outros. 
Daí a necessidade de julgar se as práti-
cas empresariais estão sendo éticas.

»» Necessidade de Diversidade 
Cultural 

Aproveitar os recursos e os talentos 
de segmentos anteriormente negligen-
ciados em nossa força de trabalho.

»» Necessidade de Treinamento
Talentos podem ser desenvolvidos e 

potencializados por meio de treinamen-
to.

Sintetizando, a qualidade de gerentes 
bem sucedidos se materializa da seguin-
te forma:

»» Vontade de administrar esforços e 
recursos;

»» Capacidade de influenciar o 
comportamento/desempenho de 
outros (poder);

»» Compreender e lidar com as 
reações emocionais de outras pessoas 
(empatia).

Portanto, para aprender a ser um 
bom Administrador, é necessário que:

»» Se permitam simulações: casos 
para estudos, jogos de empresas e 
outras.

»» Aprenda a ser um bom 
subordinado e descubra as relações de 
suas tarefas com os demais integrantes 
da empresa;

»» Observe seu gerente e aprenda 
com suas atitudes, positivas ou 
negativas.

»» Haja sempre de acordo com seus 
princípios.

Outro aspecto de extrema importân-
cia é o processo organizacional que a 
organização pratica.

Podemos descrever processo or-
ganizacional como o grupo de fun-
ções administrativas que se dividem 
em cinco etapas:

- planejamento;
- direção;
- comunicação;
- controle;
- avaliação.

Planejamento
O planejamento é a esfera do pro-

cesso organizacional que se preocupa 
em verificar a realidade atual da em-
presa, avaliar oportunidades a serem 
alcançadas, definir objetivos futuros, 
elaborar meios para alcance das metas 
e projetar ações de acordo com cená-
rios distintos.
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Benefícios do planejamento 
- Foco e flexibilidade (adaptação) 
- Melhoria na coordenação 
- Melhorias no controle 
- Administração do tempo

As premissas do planejamento

Existem três níveis de planejamento:
- estratégico;
- tático;
- operacional.

Direção
A direção é a terceira função administrativa. O papel dela é acionar e dinamizar 

a empresa. Está totalmente voltada às ações com pessoas dentro da organização.
Quando nos referimos a alguém que direciona uma equipe, estamos falando de 

como as atividades das pessoas são estruturadas para se alcançar os objetivos. 

Anotações
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Direção pode ser realizada em todos os níveis organizacionais. Os diretores di-

rigem os gestores, que dirigem os supervisores e executores.
Em muitas organizações infelizmente ainda não temos este papel bem claro. Se 

pensarmos em alguém que aciona e motiva a equipe, que contribui com o cresci-
mento, indicando o caminho e ajustando as atividades de acordo com os objetivos, 
pensamos logo no papel do líder.

Mas onde não se tem desenhado exatamente o que se quer atingir – e principal-
mente QUEM será o responsável por conduzir a equipe, os objetivos geralmente 
não são alcançados. Ainda existem muitos dirigentes autocratas, que impõem as 
atividades e conseguem atingir as metas pressionando e causando medo nos co-
laboradores.

A função de dirigir dentro de um processo administrativo faz referência a ma-
neira com que eu organizo os esforços para um propósito comum, comunicando, 
liderando e motivando toda a equipe.

Temos 3 níveis de organização:

- Direção no nível global: abrange a empresa em sua totalidade e corresponde 
ao nível estratégico;

- Direção no nível departamental: abrange a gerência e departamentos e corres-
ponde ao nível tático;

- Direção ao nível operacional: abrange um grupo de pessoas ou tarefas e cor-
responde ao nível operacional (nível de base do organograma);

Devemos lembrar sempre se estivermos em posição de direção, que é necessá-
rio muita humildade e empatia, pois lidamos o tempo todo com seres humanos, 
que são passíveis de erros e estão em aprendizado constante.

Os três níveis da direção

Comunicação
Comunicar é ação essencial em todos os momentos. A interlocução trans-

parente e objetiva favorece a execução dos trabalhos e o alcance dos obje-
tivos.

Dentro da comunicação organizacional, temos a comunicação administrativa. É 
o cotidiano da administração. 

Envolve áreas centrais de planejamento e estruturas técnico-normativas:
- Orienta, 
- Atualiza, 
- Ordena e reordena o fluxo de atividades funcionais por meio de normas, por-

tarias, memorandos, instruções, portarias, cartas técnicas, índices etc.

Certamente, as funções comunicativas têm sua maior força na perspectiva da 
teoria geral dos sistemas, devido aos inter-relacionamentos entre subsistemas, ou 
seja, a necessidade de se avaliar a organização como um todo e não somente em 
departamentos ou setores. 

As organizações são, por definição, sistemas abertos, pois não podem ser ade-
quadamente compreendidas de forma isolada, mas sim pelo inter-relacionamento 
entre diversas variáveis internas e externas, que afetam seu comportamento. A 
comunicação, neste contexto, assume papel estratégico.

Anotações
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“A comunicação empresarial afina-se 

com o processo de gestão organizacional e 
tem sido pouco a pouco afetada pelas pres-
sões do mercado, sobretudo quando ele se 
orienta por objetivos estritamente comerciais, 
relegando, a segundo plano, o seu caráter 
institucional”.( Wilson da Costa Bueno)

Por esta observação, conclui-se que, 
nestes tempos de competitividade, a co-
municação deve assumir seu caráter múl-
tiplo, não apenas com interesses imedia-
tos de projeção mercadológica, mas tam-
bém atender às diferentes necessidades 
das empresas na comunicação institucio-
nal, interna e outras formatações. 

Não importando qual o objetivo da 
organização (lucrativo, não lucrativo, 
terceiro setor etc.), a comunicação é 
instrumento para:

• Estimular vendas e motivar consu-
midores.

• Melhorar a imagem da empresa e 
suas marcas.

• Envolver distribuidores e captar no-
vos parceiros.

• No caso de organizações comuni-
tárias, captar doadores e recrutar volun-
tários, envolvendo beneficiários e suas 
famílias.

• Prestar contas à sociedade etc.

Em Administração, é inegável que 
também a Comunicação implica na to-
mada de decisão sobre o que dizer, a 
quem dizer, quando dizer, com que fre-
quência, de que forma, por qual meio, 
de qual instrumento de comunicação 
entre outras.

O emissor, que pode ser um setor, 
departamento, diretoria ou a empresa 
em si, precisa saber que público quer 
atingir e quais reações pretende gerar 
neste público. Dessa forma, o primeiro 
passo para o desenvolvimento de um 
sistema de comunicação eficiente é ele-
ger o público para o qual essa comuni-
cação será dirigida, ou seja, quem será 
o receptor.

Este receptor precisa ser identifica-
do quanto à sua classificação, pois uma 
mesma instituição está ligada a tipos 
de público diferenciados. Mais do que 
“vender produtos e serviços”, deve ha-
ver o convencimento do projeto de de-
senvolvimento e crescimento da organi-
zação a vários públicos.

A manutenção da comunicação na or-
ganização assume papel de função exe-
cutiva (BARNARD, 1971, p. 215). Destaca 
que ―o problema do estabelecimento 
e manutenção do sistema de comunica-
ção, isto é, a tarefa primária das orga-
nizações executivas, é perpetuamente 
a de obter a aglutinação de duas fases, 
pessoal executivo e as funções executi-
vas‖ (BARNARD, 1971, p. 216). 

Essa preocupação já havia sido regis-
trada por Fayol, quando expressou seus 
princípios gerais de administração e in-
cluiu, na análise do 14º princípio (união 
do pessoal), a importância da comunica-
ção direta do gestor com os subordina-
dos (FAYOL, 1977). 

Para Thayer (1976, p. 37), na comu-
nicação organizacional, ―tratase de 
determinar o sistema de comunicação 
que, ao mesmo tempo, capacite a en-
tidade a lidar com o meio ambiente, a 
manter seu funcionamento interno e a 
estar bem informada e apta a executar 
as modificações necessárias ou opor-
tunas‖. Essa definição demonstra uma 
clara divisão entre a comunicação com 
o ambiente (externa) e a comunicação 
interna, aquela dirigida ao público inter-
no. 

Por sua vez, para Redfield, 
na administração [...] ocupamo-nos 

das comunicações bilaterais, em que a 
informação transita em ambos os senti-
dos, do superior ao subordinado, ou vi-
ce-versa, e de novo como anteriormente, 
num ciclo contínuo, embora muitas vezes 
interrompido [...] o administrador lida 
com todos os recursos da comunicação 
no seu trabalho cotidiano, sendo sua or-
ganização um excelente campo de expe-
rimentação (REDFIELD, 1975, p. 6-7). 

Numa descrição detalhada da comu-
nicação interna, Redfield apresenta a co-
municação organizacional em três eixos: 
descendente, ascendente e horizontal. A 
comunicação descendente é aquela das 
ordens e instruções, que descem da alta 
direção para a base da hierarquia orga-
nizacional. A comunicação ascendente 
destaca ―a resposta e o retorno‖, ou 
seja, o controle e a participação dos em-
pregados. A comunicação horizontal é 
aquela entre as pessoas de mesmo nível 
na organização, para facilitar a coorde-
nação de esforços, em atividades e pro-
jetos (REDFIELD, 1975). 

Redfield destaca o caráter de con-
trole da comunicação ascendente, na 
medida em que constitui também ―um 
processo de devolução de informações 
ao ponto de origem, em um ciclo que 
não termina nunca‖ (REDFIELD, 1975, 
p. 134). Mais adiante, lembra que ―no 
campo das comunicações administrati-
vas, o elemento de resposta ou retorno 
é, geralmente, rápido e tangível, e nunca 
está ausente‖ (REDFIELD, op. cit., p. 136). 

Bueno (2003, p. 3-8), por sua vez, 
analisa a comunicação organizacional 
brasileira, no período de 1970 a 2003, 
e propõe uma abordagem abrangente, 
que interligue essas duas vertentes da 
comunicação organizacional (interna 
e externa), de maneira a trocar mensa-
gens coerentes entre si para o público 
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externo (sociedade, clientes, governo, etc.) e para o público interno (empregados), de 
modo a ―constituir-se em um processo integrado que orienta o relacionamento da 
empresa ou entidade com todos os seus públicos de interesse‖ (BUENO, 2003, p. 7). 
Para isso, considera indicado um planejamento centralizado, tendo por objetivo ―au-
mentar a vantagem competitiva da empresa ou entidade em face de seus concorrentes 
e consolidar sua imagem, ou reputação, perante a opinião pública‖ (BUENO, 2003, p. 9). 

Esta visão é compartilhada por Neves, que propõe uma ―gerência da comunica-
ção programada, com o objetivo de ―compatibilizar, harmonizar e otimizar progra-
mas de comunicação empresarial entre si, e assegurar a adequação das mensagens 
aos meios (veículos) e, desses, aos públicos‖ (NEVES, 2000, p. 129).

 Estes conceitos relacionam a comunicação interna à chamada comunicação ins-
titucional (externa, que reforça a imagem da empresa) e a propaganda, centrada na 
divulgação dos produtos e serviços (comercial).

Controle e Avaliação
O controle deve se preocupar com a verificação dos processos, com a inten-

ção de avaliar se eles estão sendo executados conforme o que foi planejado. 
Assim, é possível adotar medidas de correção de forma preventiva, evitando a 
ocorrência de erros, retrabalhos ou desvio de propósitos.

A avaliação concentra a mensuração dos resultados. Para isso, é importante 
que desde o planejamento haja clareza quanto aos indicadores que devem ser 
adotados. Além disso, para fazer uma análise de resultados eficiente é preciso 
ter o registro de todos os dados necessários à apuração. 

Avaliar é uma etapa fundamental no processo organizacional, pois é ela 
quem vai indicar se o planejamento e os processos definidos geram retorno 
para o negócio.

Controle é uma função administrativa que serve para monitorar as atividades dos 
funcionários, controlar se a organização está seguindo os objetivos a serem alcan-
çados, fazer correções quando necessário.

Segundo Daft, 1999 os administradores devem certificar-se de que a empresa 
esteja caminhando rumo ao alcance dos objetivos traçados. 

Controlar é encontrar meios para se ter certeza de que o desempenho planejado 
seja realmente atingido, (MEGGINSON, MOSLEY E PIETRI, JR., 1998).

As funções administrativas devem ser desempenhas em conjunto, pois uma de-
pende da outra para atingir os objetivos da empresa.

Segundo Megginson, Mosley e Pietri, Jr., 1998, mesmo podendo ser desempe-
nhadas e qualquer ordem ou sequência, costumam ser desempenhadas na seguinte 
sequencia: planejamento, organização, liderança e controle. 

Não se pode dizer que uma função seja mais importante que a outra: todas são 
necessárias, porém devem ser coordenadas para atingir o nível ótimo de desempenho.

Os administradores são responsáveis por todas essas funções, e o sucesso da 
empresa depende da capacidade de desempenhar essas funções de maneira eficaz.

A relação entre Controle e Comunicação Organizacional 
Relacionar controle e comunicação organizacional significa entender a impor-

tância do estado de espírito das pessoas, para a realização dos objetivos da orga-
nização. Resgata a questão da atitude dos participantes da organização em relação 
a ela. 

Anotações
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Para Redfield (1975, p. 141), ―por 

anos e anos a palavra ‗controle‘ tem 
dado a muita gente uma idéia desa-
gradável de restrição. Um dos desafios 
da administração, na visão dele, ―tem 
sido auferir os benefícios do controle 
sem que as pessoas se ressintam por 
estarem sendo controladas. Para ele, 
―precisamos fazer com que o conceito 
de controle seja aceito como elemento 
positivo e libertador‖ (REDFIELD, 1975, 
p. 141). 

Já foi dito que, para Fayol (1977, p. 
129) o controle se aplica ―a tudo: às 
coisas, às pessoas, aos atos. Regula-
menta o funcionamento da organiza-
ção. Portanto, as pessoas têm que estar 
conscientes de sua importância e, como 
disse Redfield, vê-lo de forma positiva. 

Se, por um lado, a tecnologia agili-
za o processamento de dados e o seu 
relacionamento sob a forma de infor-
mações, por outro lado, as pessoas são 
a chave do processo. Na sociedade do 
conhecimento, são as pessoas que pro-
duzem as idéias que irão se transformar 
em produtos. E esse processo não pode 
ser controlado da maneira tradicional. 
É preciso envolver as pessoas, para que 
busquem a forma mais eficiente de pro-
duzir. 

Portanto, é possível utilizar a pesqui-
sa de marketing para, conforme Mattar 
(1999), identificar as atitudes dos em-
pregados em relação à empresa, como 
se eles fossem consumidores no mer-
cado, e buscar, através do endomarke-
ting, influenciar o comportamento dos 
empregados – aqui vistos como consu-
midores, especificamente em relação ao 
controle organizacional. 

A pesquisa de marketing, conforme 
Mattar (1999, p. 42), ―faz parte do sis-
tema de informação de marketing da 
empresa e visa coletar dados pertinen-
tes e transformá-los em informações 
que venham a ajudar os executivos de 
marketing na solução de problemas 
específicos e esporádicos que surgem 
durante o processo de administração de 
marketing‖. 42 Extrapolando este con-
ceito para a questão do endomarketing 
e do controle, tem-se a perspectiva de 
identificar a atitude dos empregados 
(em relação à função Controle e como 
é exercida na organização) e buscar 
influenciá-la, para apoiar o processo, 
como propôs Redfield (op. cit.).

Dentre os princípios gerais de Admi-
nistração CHIAVENATO (1993), cita 04 
como sendo aplicados ao controle:

1) Princípio de Garantia do Objetivo:
O controle deve contribuir para o 

alcance dos objetivos, identificando e 
localizando as falhas ou distorções exis-
tentes nos planos indicando as corre-

ções a serem feitas para que se alcan-
cem os objetivos.

2) Princípio da Definição dos Padrões:
O controle deve estar baseado em 

padrões objetivos, ou seja, de desempe-
nho e de qualidade, objetivamente co-
locados e precisamente estabelecidos.

3) Princípio da Exceção:
O administrador deve preocupar-se 

mais com as coisas que andam mal, ou 
seja, os desvios importantes do que com 
as situações normais, concentrando os 
esforços de controle para os desvios e 
as exceções.

4) Princípio da Ação:
O controle deve indicar providências 

para a correção dos desvios identifica-
dos, sendo que ele só se justifica quan-
do proporciona esse tipo de ação para 
as falhas apontadas.3

ORGANIZAÇÃO ADMINIS-
TRATIVA: CENTRALIZAÇÃO, 
DESCENTRALIZAÇÃO, CON-
CENTRAÇÃO E DESCONCEN-

TRAÇÃO; ORGANIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA DA UNIÃO; 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E 

INDIRETA; AGÊNCIAS EXECU-
TIVAS E REGULADORAS.

Organização da Administração Pú-
blica

A administração não é um fim em si 
mesma, mas sim um instrumento para a 
concretização dos interesses da coleti-
vidade. Para tanto, dispõe de entes po-
líticos, previstos na Constituição e com 
personalidade jurídica própria. São eles: 
União, estados, DF e municípios. Estes 
entes compõem a administração direta.

Esta, entretanto, é insuficiente para 
a concretização satisfatória de todos os 
interesses públicos. Aglutinar todas as 
competências apenas em 4 entidades 
causaria muita burocracia e lentidão nos 
atos administrativos. Para suprir esta 
deficiência, o Brasil adotou o sistema de 
descentralização administrativa, crian-
do novas pessoas jurídicas autônomas, 
como meio de concretização dos inte-
resses públicos. 

São as pessoas administrativas, que 
compõem a administração indireta. Se-
gundo a Constituição, a criação de entes 
administrativos deve ser feita por lei, em 
sentido formal. No entanto, o chefe do 
poder executivo pode dispor sobre a or-
ganização e funcionamento dos órgãos, 

3  Fonte: www.portaleducacao.com.br/www.
repositorio.ufsc.br
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mediante decreto, desde que não im-
porte em aumento das despesas nem na 
criação ou extinção de órgãos públicos.

Diz-se que os entes da administração 
indireta são autônomos, pois no caso da 
descentralização administrativa o Esta-
do transfere para tais entes o exercício 
dos serviços. Segundo Celso Antônio, 
«Diz-se que a atividade administrativa 
é descentralizada quando é exercida, em 
uma das formas mencionadas, por pes-
soa ou pessoas distintas do Estado. Diz-se 
que a atividade administrativa é centrali-
zada quando realizada pelo próprio Esta-
do” (Curso de Direito Administrativo, 26ª 
edição. p. 149)

Portanto, todos os entes tanto da 
administração pública direta e indireta 
são pessoas jurídicas, ou seja, sujeitos 
de direitos e deveres. Internamente, elas 
podem se subdividir em órgãos - des-
concentração administrativa. Estes, no 
entanto, não têm personalidade jurídica.

Celso Antônio complementa que a 
desconcentração é diferente da descen-
tralização, pois “A descentralização pres-
supões pessoas jurídicas diversas: aquela 
que originalmente tem ou teria a titula-
ção sobre certa atividade e aquela outra 
ou aqueloutras às quais foi atribuído o 
desempenho das atividades em causa. A 
desconcentração está sempre referida a 
uma só pessoa, pois cogita-se da distri-
buição de competências na intimidade 
dela, mantendo-se, pois, o liame unifica-
dor da hierarquia. Pela descentralização 
rompe-se uma unidade personalizada e 
não há vínculo hierárquico entre a admi-
nistração central e a entidade descentra-
lizada. Assim, a última não é subordina-
da à primeira.” (Curso de Direito Admi-
nistrativo, 26ª edição. p. 151)

Resumidamente, temos que é neces-
sário que exista uma estrutura organiza-
da para que o Estado possa desenvolver 
sua função administrativa. Portanto, a 
Administração Pública compreende um 
conjunto de entidades e órgãos incum-
bidos de realizar as atividades adminis-
trativas. Existem três formas para exer-
cer as atividades administrativas:

a) Descentralização - Diz-se que 
a atividade administrativa é descentra-
lizada quando é exercida por pessoa ou 
pessoas distintas do Estado. Diz-se que 
a atividade administrativa é centralizada 
quando é exercida pelo próprio Estado, 
ou seja, pelo conjunto orgânico que lhe 
compõe a intimidade.

b) Centralização - Na centrali-
zação, o Estado atua diretamente por 
meio dos seus órgãos, isto é, das uni-
dades que são simples repartições inte-
riores de sua pessoa e que por isto dele 

não se distinguem. Consistem, portanto, 
em meras distribuições internas de ple-
xos de competência, ou seja, em “des-
concentrações” administrativas.

c) Concentração - É a situação 
em que a pessoa jurídica integrante da 
Administração Pública extingue seus ór-
gãos, reunindo em um número menor 
de unidades as respectivas competên-
cias. Como exemplo, é a situação em 
que uma secretaria municipal de obras 
resolve diminuir o número de subsecre-
tarias regionais com o objetivo de cor-
tar gastos, distribuindo as subáreas das 
unidades extintas entre as estruturas re-
manescentes.

d) Desconcentração - A des-
concentração ocorre exclusivamente 
dentro de uma mesma pessoa jurídica, 
formando uma técnica administrativa 
utilizada para distribuir internamente as 
competências. Quando os municípios 
se organizam em secretarias, estão 
desconcentrando as competências 
dentro de sua própria estrutura. Por 
meio da desconcentração é que 
surgem os órgãos públicos.

Organização Administrativa da 
União.

A organização administrativa man-
tém estreita correlação com a estrutura 
do Estado e a forma de Governo ado-
tada; o Brasil, no caso uma federação, 
formada pela união indissolúvel dos Es-
tados, Municípios e do Distrito Federal, 
constituindo-se em Estado Democrático 
de Direito, assegura a autonomia polí-
ticoadministrativa aos seus membros, 
mas sua administração há de corres-
ponder, estruturalmente, as postulações 
constitucionais. 

a) Administração Direta 
A Administração Pública, não é pro-

priamente constituída de serviços, mas, 
sim, de órgãos a serviço do Estado, na 
gestão de bens e interesses qualifica-
dos da comunidade, o que nos permite 
concluir que no âmbito federal, a Admi-
nistração direta é o conjunto dos órgãos 
integrados na estrutura administrativa 
da União. 

A Administração Direta possui pode-
res políticos e administrativos, eis que é 
responsável pela formulação de políti-
cas públicas. 

a.1) Órgãos Públicos. 
Órgãos Públicos são centros 

de competência instituídos para o 
desempenho de funções estatais 
através de seus agentes, cuja atuação 
é imputada à pessoa jurídica a que 
pertencem. 
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Características dos Órgãos: 
- não tem personalidade jurídica; 
- expressa a vontade da entidade a 

que pertence (União, Estado, Município); 
- é meio instrumento de ação destas 

pessoas jurídicas; 
- é dotado de competência, que é 

distribuída por seus cargos. 

a.2) Administração Direta Federal 
A Administração direta Federal é di-

rigida por um órgão independente, su-
premo e unipessoal, que é a Presidência 
da República, e por órgãos autônomos 
também, unipessoais, que são os Minis-
térios, aos quais se subordinam ou se 
vinculam os demais órgãos e entidades 
descentralizadas. 

a.3) Administração Direta Estadual 
A Administração direta Estadual acha-

-se estruturada em simetria com a Admi-
nistração Federal, atenta ao mandamento 
constitucional de observância aos princí-
pios estabelecidos na mesma, pelos Esta-
dos-membros, e às normas complemen-
tares, relativamente ao atendimento dos 
princípios fundamentais adotados pela 
Reforma Administrativa. 

a.4) Administração Direta Municipal 
A administração direta municipal é 

dirigida pelo Prefeito, que, unipessoal-
mente, comanda, supervisiona e coor-
dena os serviços de peculiar interesse 
do Município, auxiliado por Secretários 
municipais, sendo permitida, ainda, a 
criação de autarquias e entidades esta-
tais visando à descentralização adminis-
trativa. 

a.5) Administração Direta do Distrito 
Federal. 

Ao Distrito Federal são atribuídas as 
competências legislativas reservadas 
aos Estados e Municípios; entretanto, 
não é nenhum nem outro, constituin-
do uma entidade estatal anômala, ain-
da que, se assemelhe mais ao Estado, 
pois tem Poderes Legislativo, Judiciário 
e Executivo próprios. Pode ainda, orga-
nizar seu sistema de ensino, instituir o 
regime jurídico único e planos de car-
reira de seus servidores, arrecadar seus 
tributos e realizar os serviços públicos 
de sua competência.

b) Administração Indireta 
A Administração indireta é o conjun-

to do entes (personalizados) que, vincu-
lados a um Ministério, prestam serviços 
públicos ou de interesse público. 

A Administração Indireta, via de re-
gra, possui, somente, poderes adminis-
trativos, eis que não lhe cabe, em tese, 
formular políticas públicas. O Banco 
Central é uma exceção a essa regra. 

A expressão “Administração Indireta”, 
que doutrinariamente deveria coincidir 
com “Administração Descentralizada”, 
dela se afasta parcialmente. Por isto, fi-
caram fora da categorização como Ad-
ministração indireta os casos em que a 
atividade administrativa é prestada por 
particulares, “concessionários de ser-
viços públicos”, ou por “delegados de 
função ou ofício público”. 

Em síntese, a administração federal 
compreende: 

I – a administração direta, que se 
constitui dos serviços integrados na es-
trutura administrativa da Presidência da 
República e dos Ministérios; 

II – a administração indireta, que 
compreende as seguintes categorias de 
entidades, dotadas de personalidade ju-
rídica própria: 

a) autarquias; 
b) fundações públicas; 
c) agências reguladoras; 
d) agências executivas; 
e) empresas públicas; e 
f) sociedades de economia mista. 
Todas as entidades da administração 

indireta estão sujeitas: à necessidade da 
lei, para a sua criação; aos princípios da 
administração pública; à exigência de 
concurso público para admissão do seu 
pessoal; e à licitação para suas contra-
tações. 

A autarquia é criada diretamente pela 
Lei. As Empresas Públicas, as Sociedades 
de economia mista e as Fundações têm 
a sua criação autorizada por lei. Há ne-
cessidade de autorização legal também 
para a criação de subsidiárias das referi-
das entidades. 

b.1) Pessoas Jurídicas de Direito Pú-
blico 

b.1.1) Autarquias 
Entidades autárquicas são pessoas 

jurídicas de Direito Público, de nature-
za meramente administrativa, criadas 
por lei específica, para a realização de 
atividades, obras ou serviços descentra-
lizados da entidade estatal que as criou 
(desempenham atividade típica da enti-
dade estatal que a criou). 

As autarquias são criadas para de-
sempenharem atividades típicas da ad-
ministração pública e não atividades 
econômicas. O nosso direito positivo 
limitou o seu desempenho desde o De-
creto-Lei 200. 

Funcionam e operam na forma esta-
belecida na lei instituidora e nos termos 
de seu regulamento. As autarquias po-
dem desempenhar atividades econô-
micas, educacionais, previdenciárias e 
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quaisquer outras outorgadas pela en-
tidade estatal-matriz, mas sem subor-
dinação hierárquica, sujeitas apenas ao 
controle finalístico de sua administração 
e da conduta de seus dirigentes. 

b.1.2) Fundações Públicas 
São pessoas jurídicas de direito pú-

blico, com características patrimoniais, 
criadas mediante autorização legal para 
desenvolver atividades que não sejam, 
obrigatoriamente, típicas do Estado. 

Características: 
- Equiparam-se às autarquias; 
- Têm persona lida de jurídica de di-

reito público; 
- Base patrimonial. 

O posicionamento das Fundações 
Públicas sempre foi variado. Hoje, com 
o advento da CF/88, foi encerrada essa 
dubiedade de posicionamento quando 
determina que a Fundação Pública é 
submetida ao regime da administração 
indireta. 

As Fundações Públicas foram equipa-
radas às Autarquias. Possuem personali-
dade jurídica de direito público. 

Hoje, não mais existe justificativa 
para se manter a diferença entre as Fun-
dações e as Autarquias. 

b.1.3) Agências Reguladoras 
São autarquias especiais, assim consi-

deradas por serem destinadas a realizar 
regulação e fiscalização sobre as ativi-
dades das concessionárias de serviços 
públicos. Ex: ANATEL, ANEEL, ANA, etc. 7 

b.1.4) Agências Executivas 
São pessoas jurídicas de direito pú-

blico, galgadas a essa qualificação por 
apresentarem um planejamento estra-
tégico para melhora na prestação de 
serviços públicos e no emprego de re-
cursos públicos. 

Firmam com o Estado um contrato 
de gestão, pelo qual se comprometem 
a atingir metas pré-estabelecidas. Caso 
não as atinja, podem vir a perder a qua-
lificação conseguida. 

As Agências Executivas são autar-
quias que vão desempenhar atividades 
de execução na administração pública, 
desfrutando de autonomia decorrente 
de contrato de gestão. É necessário um 
decreto do Presidente da República, re-
conhecendo a autarquia como Agência 
Executiva. Ex.: INMETRO. 

b.2) Pessoas Jurídicas de direito priva-
do criadas pelo Estado 

b.2.1) Empresas Públicas 
Empresas públicas são pessoas jurí-

dicas de Direito Privado criadas por lei 
específica, com capital exclusivamente 
público, para realizar atividades de inte-

resse da Administração instituidora nos 
moldes da iniciativa particular, podendo 
revestir qualquer forma e organização 
empresarial. Ex: ECT, CEF, CAESB, etc. 

O que caracteriza a empresa pública 
é seu capital exclusivamente público, 
de uma só ou de várias entidades, mas 
sempre capital público. Sua personalida-
de é de Direito Privado e suas atividades 
se regem pelos preceitos comerciais. É 
uma empresa, mas uma empresa estatal 
por excelência, constituída, organizada 
e controlada pelo Poder Público. 

Difere da autarquia e da fundação 
pública por ser de personalidade priva-
da e não ostentar qualquer parcela de 
poder público; distingue-se da socieda-
de de economia mista por não admitir a 
participação do capital particular. 

Qualquer das entidades políticas 
pode criar empresa pública, desde que 
o faça por lei específica (CF, art. 37, IX); a 
empresa pública pode ter forma societária 
econômica convencional ou especial; tan-
to é apta para realizar atividade econômi-
ca como qualquer outra da competência 
da entidade estatal instituidora; quando 
explorar atividade econômica, deverá 
operar sob as normas aplicáveis às em-
presas privadas, sem privilégios estatais; 
em qualquer hipótese, o regime de seu 
pessoal é o da legislação do trabalho. 

O patrimônio da empresa pública, em-
bora público por origem, pode ser utiliza-
do, onerado ou alienado na forma regu-
lamentar ou estatutária, 8 independente-
mente de autorização legislativa especial, 
porque tal autorização está implícita na 
lei instituidora da entidade. Daí decorre 
que todo o seu patrimônio bens e ren-
das - serve para garantir empréstimos e 
obrigações resultantes de suas atividades, 
sujeitando-se a execução pelos débitos 
da empresa, no mesmo plano dos negó-
cios da iniciativa privada, pois, sem essa 
igualdade obrigacional e executiva, seus 
contratos e títulos de crédito não teriam 
aceitação e liquidez na área empresarial, 
nem cumpririam o preceito igualizador do 
§ 1º do art. 173 da CF. 

b.2.1) Sociedades de Economia Mista 
As sociedades de economia mista 

são pessoas jurídicas de Direito Privado, 
com participação do Poder Público e de 
particulares no seu capital e na sua ad-
ministração, para a realização de ativi-
dade econômica ou serviço de interesse 
coletivo outorgado ou delegado pelo 
Estado. EX: BB, PETROBRÁS, etc. 

O objeto da sociedade de economia 
mista tanto pode ser um serviço público 
ou de utilidade pública como uma ativi-
dade econômica empresarial. 

A forma usual de sociedade de eco-
nomia mista tem sido a anônima, obri-
gatória para a União mas não para as 
demais entidades estatais. 
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Na extinção da sociedade, seu patri-

mônio, por ser público, reincorpora-se 
no da entidade estatal que a instituíra. 

A sociedade de economia mista não 
está sujeita a falência, mas seus bens são 
penhoráveis e executáveis e a entidade 
pública que a instituiu responde, subsi-
diariamente, pelas suas obrigações. 

b.2.2) Fundações de Direito Privado 
criadas pelo Estado 

São pessoas jurídicas governamen-
tais de direito privado, sem fins lucra-
tivos, com características patrimoniais, 
destinadas, não obrigatoriamente a de-
senvolver atividades ti picas do Estado. 
Ex: Fundação Getúlio Vargas; IBGE.4

GESTÃO DE PROCESSOS.

A Gestão por Processos ou Geren-
ciamento por Processos de Negócios 
(BPM) é a disciplina organizacional que 
fornece ferramentas e recursos para 
analisar, definir, otimizar, monitorar e 
controlar processos de negócios e para 
medir e melhorar o desempenho de 
processos de negócios interdependen-
tes. Você também pode revisar a defini-
ção do  Gartner.

Principais aspectos da Gestão por 
Processos

Análise
Os analistas de negócios analisam os 

fluxos de trabalho atuais, entrevistam os 
participantes e discutem os resultados 
desejados com a gerência. O objetivo 
é obter uma compreensão de como as 
coisas são feitas e se os resultados es-
tão alinhados com as expectativas do 
negócio. Por exemplo, “Qual é o méto-
do atual para lidar com devoluções de 
mercadorias de clientes e qual tem sido 
o impacto em receita e lucro?”

Definição
A definição de gestão por processos 

é uma tarefa significativa e envolve de-
finição de escopo, priorização e mapea-
mento de processos de negócios. Al-
guns esforços simplesmente começarão 
a definir o futuro, estado desejado, en-
quanto outros, dependendo da situa-
ção, mapearão os processos do estado 
atual primeiro.

Monitoramento
Os principais indicadores de de-

sempenho precisam ser estabelecidos 
(geralmente na fase de definição da 
gestão por processo) para que as mé-
tricas possam ser rastreadas em relação 
a eles. Isso pode ser feito por meio de 

4  Fonte: www.fap-pb.edu.br

relatórios ou painéis e pode se concen-
trar em macro ou micro indicadores (um 
processo inteiro versus segmentos de 
processo).

Otimização
Com um acompanhamento eficaz, 

uma organização pode efetivamente di-
recionar as operações para otimização 
ou melhoria de processos com agilida-
de. Isso significa identificar gargalos de 
processo, problemas de recursos, etc. e 
encontrar maneiras de melhorar o pro-
cesso regularmente. O Business Process 
Optimization (BPO) é o redesenho de 
processos para promover a eficiência e 
fortalecer o alinhamento de processos 
individuais com uma estratégia e me-
tas abrangentes. Uma iniciativa de BPM 
pode incluir os esforços de BPO, mas 
também fornece uma estrutura robusta 
para impulsionar a organização através 
das principais mudanças que surgem de 
políticas regulatórias, adoção de novas 
tecnologias, reestruturação, crescimento 
ou dinâmica de mercado.

O papel do analista de negócios
O objetivo de qualquer estrutura de 

Gestão por Processos é fornecer melhores 
resultados e, ao mesmo tempo, garantir 
o melhor uso dos recursos existentes. Os 
analistas de processo são qualificados 
para modelar processos de negócios futu-
ros, realizando entrevistas, analisando da-
dos e usando ferramentas de modelagem 
de processos. Esses modelos são então 
usados   ao usar ferramentas de gerencia-
mento de fluxo de trabalho para auto-
matizar tarefas (humanas ou de máquina) 
que precisam ser executadas durante um 
processo.

Mudar a gestão
Como o aprimoramento de processos 

geralmente requer novos comportamen-
tos e tecnologias, o gerenciamento de 
mudanças é uma parte crítica da estrutura 
e dos projetos de Gestão por Processos 
individuais. Um grande processo rolou 
mal é provável que falhe. O treinamento e 
o envolvimento contínuo com o desenho 
do processo entre as partes interessadas e 
os afetados pelas mudanças ajudam a ga-
rantir que o novo processo seja adotado 
na implementação.

Como funciona a Gestão por Processos 
e quais são os pré-requisitos?

Um pré-requisito importante da Ges-
tão por Processos bem-sucedido é o 
pensamento orientado a processos. Isso 
significa que o foco principal não está na 
divisão de tarefas baseada em departa-
mento, mas em funcionários individuais, 
pois são eles que executam as etapas re-
levantes do processo.
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Áreas de tarefas da Gestão por 

Processos
A Gestão por Processos pode ser di-

vidido nas seguintes áreas de tarefas:
- A gravação do processo identifica 

e documenta os processos de negó-
cios reais de uma organização;

- A modelagem de processos pode 
ser usada para representar os processos 
atuais de uma organização e ilustrar a 
situação de negócios necessária que a 
organização pretende atingir com base 
em metas de processo definidas;

- A visualização de processos tor-
na os processos transparentes para os 
funcionários e ajuda a criar uma âncora 
visual firme em suas mentes;

- Análise de processo identifica po-
tencial de otimização;

- Otimização de processos permite 
melhoria contínua de processos;

- O controle de processos lida com a 
implementação de processos de negó-
cios em uma empresa.

Objetivos da Gestão por Processos
A Gestão por Processos é um meio 

de definir, visualizar, medir, monitorar 
e otimizar processos. Além disso, per-
mite que todos os membros de uma 
empresa conheçam e compreendam os 
processos dentro de sua empresa e os 
implementem de acordo com o objetivo 
de atender às necessidades dos clientes 
de forma lucrativa.

As empresas visam principalmente:
- Aumentando a satisfação do cliente 

e a produtividade.

Para garantir a consecução destes 
objetivos, a gestão de processos está 
preocupada com a concepção e otimi-
zação de processos de negócios, levan-
do em conta os seguintes pontos:

- Maior eficácia, eficiência e transpa-
rência.

Além disso, a Gestão por Processos 
cria estruturas de processo com base 
nos seguintes requisitos:

- Processos devem ser eficazes;
- O desempenho do processo deve 

ser eficiente;
- Os processos devem ser claros e 

transparentes para todas as pessoas en-
volvidas e devem ser apoiados por eles 
de acordo.

Cadeia de valor
“A cadeia de valor designa uma série 

de atividades relacionadas e desenvol-
vidas pela empresa a fim de satisfazer 
as necessidades dos clientes, desde as 
relações com os fornecedores e ciclos 
de produção e venda até a fase da dis-
tribuição para o consumidor final. Cada 
elo dessa cadeia de atividades está in-

terligado.”
Mas a cadeia de valor envolve muito 

mais aspectos gerenciais do que se ima-
gina. Sei que não se pode tratar todos 
separadamente, então para um melhor 
entendimento vou sintetizar sua abor-
dagem, características e fatores críticos 
de sucesso em conjunto.

A cadeia de valor de Porter é uti-
lizada para um enfoque mais eficiente 
e amplo, exógeno à empresa. É cons-
tituída por um conjunto de atividades 
criadoras de valor, desde as fontes de 
matérias-primas básicas, passando por 
fornecedores de componentes e indo 
até o produto final entregue nas mãos 
do consumidor.

O objetivo deste modelo é identificar 
os principais fluxos de processos den-
tro de uma organização. O modelo é 
essencialmente um fluxograma de pro-
cessos específicos de alto nível, interli-
gados para mostrar fluxos de proces-
so, os quais podem ainda ser divididos 
em subprocessos e suas atividades de 
apoio.

Como identificar as atividades que 
geram valor? 

Uma forma eficiente de identificar tais 
atividades é analisar, que quanto mais 
pessoas e áreas funcionais participarem 
de um processo, ou quanto mais níveis 
de aprovação existirem, maior a proba-
bilidade de ele conter alta proporção de 
trabalhos que não agregam valor. Em 
muitos casos, os processos administrati-
vos e de apoio têm mais atividades que 
não agregam valor do que os processos 
diretamente ligados à fabricação de um 
produto ou de prestação de um serviço 
a um cliente. Quanto mais demorados 
os processos, maior a probabilidade de-
les conterem etapas que não agregam 
nenhum valor.

Quais os elementos que formam a 
cadeia de valor?

- Atividades Primárias: É possível 
identificar cinco atividades genéricas 
primárias em qualquer indústria, são 
elas: Logística interna, Operações, Lo-
gística Externa, Marketing e vendas. 
(Para saber mais veja figura abaixo).

- Atividades de Apoio: Como as 
atividades primárias, estas podem ser 
divididas em uma série de atividades 
de valor distintas, específicas a uma 
determinada indústria, porém são clas-
sificadas de forma genérica em quatro 
categorias: Aquisição, Desenvolvimento 
de tecnologia, Gerência de recursos hu-
manos e Infraestrutura. Observe a figura 
abaixo:
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Elos dentro da cadeia de valores 
Apesar das atividades de valor serem pontos fundamentalmente importantes 

para a identificação da cadeia de valor de uma empresa para uma determinada in-
dústria, elas não são independentes, mas, interdependentes. Como afirma Porter, as 
atividades de valor estão relacionadas por meio de elos dentro da cadeia de valores, 
ou seja, são relações entre o modo como uma atividade de valor é executada e o 
custo ou o desempenho de uma outra. Os elos são numerosos, e alguns são comuns 
a várias empresas. Os elos mais óbvios são aqueles entre atividades de apoio e ati-
vidades primárias.

Um correto gerenciamento de uma cadeia de valor, na maioria das vezes, se 
torna um diferencial competitivo, na medida em que colabora para a melhoria da 
rentabilidade do empreendimento, por meio da identificação e eliminação de ativi-
dades que não adicionam valor ao produto. Assim sendo, trabalhar uma estratégia 
de produção considerando como parâmetro a cadeia de valor pode se configurar 
na diferença entre o sucesso e o fracasso de um empreendimento, uma vez que leva 
em consideração todas as etapas do processo produtivo.

Gestão por Processos: quem é responsável por cada processo?
Agora que conhecemos os processos da organização, o que fazemos com 

eles? Para poder ter Gestão por Processos, é necessário definir quem é responsável 
por cada um deles, também conhecido como o proprietário do processo. O gerente 
é responsável pela melhoria de processos, tem a responsabilidade de garantir a 
eficácia do processo e valoriza a necessidade de proteger os processos. Em geral, os 
proprietários de processos gerenciam como o trabalho será feito, mas não necessa-
riamente as pessoas que executam o trabalho.

Um processo de mapeamento de projeto visa ‘Derrubar’ o Gerenciamento de 
Organizações, permitindo que ele seja orientado a processos (horizontal) e não ver-
tical. É muito comum descobrir que as empresas estão cada vez mais mapeando 
seus processos e não sabendo o que fazer com elas. Na verdade, essas empresas se 
enquadram em uma categoria de gerenciamento que ainda está funcionando com 
seus processos de segundo plano.

Alterar o gerenciamento de uma empresa para horizontal funcional não é uma 
tarefa simples nem rápida. Para fazer isso, precisamos, além dos proprietários do 
processo, definir os principais indicadores de desempenho (KPIs) para monitorar 
o desempenho de cada processo. Normalmente, cerca de 40% das informações 
necessárias para monitorar KPIs não estão na empresa, permitindo que uma organi-
zação crie novos controles, personalize sistemas e até crie novos processos.

Outro ponto essencial para o Business Process Management real é a adoção 
de procedimentos de trabalho baseados nas atividades representadas nos proces-
sos da empresa, padronizando o ‘Como Fazer ‘, ajudando as pessoas a assimilarem 
novas tarefas complexas de forma rápida e eficaz. Neste ponto, acredito que nos 
mudamos para a Gestão de Procedimentos com um background funcional. Para 
alcançar o gerenciamento com processos horizontais, devemos atribuir responsa-
bilidades apropriadas para processar os proprietários e criar processos de comitê.

Objetivo do Comitê  da Gestão por Processos ao mapear atividades
- Identificar e resolver problemas de integração entre processos, conflitos entre 

líderes de processos e funcionais, alocação de recursos e alinhamento de processos 
versus estratégia;

Anotações
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- Supervisionar o portfólio de 

processos da empresa e alinhar, priorizar 
e permitir esforços de transformação 
(planos de ação);

- Priorização e alocação de recursos 
necessários para atingir os objetivos do 
processo;

- Acompanhamento e relatórios de 
métricas (indicadores) do desempenho 
do processo dos proprietários do 
processo;

- Conduzir e manter procedimentos 
e manuais de trabalho de negócios;

O Comitê de Processos é composto 
por um coordenador e membros (todas 
as partes interessadas, concentrando-se 
na diretoria e na gerência de primeira 
linha, bem como em outros hóspedes 
que considerem apropriados).

Outro fator importante que não de-
vemos esquecer é a mudança de cultura 
na organização, as pessoas estão acos-
tumadas a responder hierarquicamente 
seu trabalho e a gestão por processos 
que esses profissionais respondem aos 
proprietários do processo.

É somente depois que esse trabalho 
é feito, juntamente com a maturidade 
dos processos e das pessoas e suas 
mudanças culturais que você pode dizer 
que sua empresa tem um gerenciamento 
orientado a processos.5

GESTÃO DE CONTRATOS.

Os contratos administrativos são as 
manifestações de vontade entre duas 
ou mais pessoas visando à celebração 
do negócio jurídico, com a participação 
do Poder Público, atuando com todas as 
prerrogativas decorrentes da suprema-
cia do interesse público, que leva à per-
secução de um fim coletivo. Esse contra-
to é regido pelo direito público, sendo 
inerentes a ele todas as prerrogativas e 
limitações de Estado.

As prerrogativas são as cláusulas 
exorbitantes, que se fazem presentes 
em todos os contratos administrativos.

Características

A doutrina de modo amplo ao apon-
tar as características, aplica de modo 
subsidiário a teoria geral dos contratos, 
já que é nela que os contratos buscam 
seus elementos essenciais.

Vamos a elas:

a. comutativo: gera direitos e deveres 
previamente estabelecidos para ambas 
as partes, não havendo submissão a álea 
por parte dos contratantes. 

5  Fonte: www.sobreadministracao.com/ 
www.fm2s.com.br

b. consensual: basta as partes che-
garem em um consenso que o contrato 
já se formaliza, não há necessidade de 
se transferir um bem para que se torne 
perfeito.

Esse consenso em âmbito administra-
tivo manifesta-se no momento da aber-
tura dos envelopes de documentação.

c. de adesão: as cláusulas são impos-
tas por uma das partes (poder público) 
e à outra parte (particular) cabendo 
apenas aderir ou não à avença. A Admi-
nistração não pode modificar cláusulas 
contratuais por vontade ou sugestão do 
particular a ser contratado.

d. oneroso: via de regra, não admite-
-se contatos gratuitos firmados com o 
poder público, devendo o particular ser 
remunerado pela execução da atividade 
ou entrega do bem objeto do acordo 
firmado.

e. sinalagmático: as obrigações das 
partes são recíprocas, ou seja, a exe-
cução da atividade de uma das partes 
enseja o adimplemento contratual pela 
outra.

f. personalíssimo: os contratos devem 
ser celebrados com o vencedor do pro-
cedimento licitatório, não podendo ser 
transferido a terceiro. Desse modo, o 
contrato tem natureza intuito personae.

g. formal: todo contrato possui for-
ma definida em lei, indispensável a sua 
regularidade. A forma do contrato pre-
vista no artigo 55, Lei 8.666 é de instru-
mento (ou termo) do contrato.

Espécies
As espécies de contratos possuem 

previsão na Lei 866/1993 e também em 
outras fontes.

a. Contrato de execução de obras6

A execução da obra pública poderá 
ser direta ou indireta. Será direta, quan-
do realizada pelos órgãos e entidades 
da própria Administração, por meios 
próprios. Será indireta, quando a Admi-
nistração a contrata com terceiros, cons-
tituindo, dessa forma, o contrato admi-
nistrativo, quando poderá adotar quatro 
regimes para execução (inciso VIII do 
art. 6º da Lei n° 8.666/93), a saber:

• Empreitada por preço global: quan-
do a contratação é realizada por preço 
certo e total, levando em consideração a 
obra como um todo;

• Empreitada por preço unitário: 
quando a contratação é realizada levan-
do em consideração preço certo de uni-
dades determinadas;

6  https://livros-e-revistas.vlex.com.br/vid/
especies-contratos-administrativos-589304242
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• Tarefa: quando se ajusta mão-de-

-obra para pequenos trabalhos, por pre-
ço certo, com ou sem fornecimento de 
materiais, normalmente contratada com 
dispensa de licitação, com a substituição 
do contrato formal pela ordem de exe-
cução de serviço ou mesmo pela nota 
de empenho de despesa; e

• Empreitada integral: quando se 
contrata um empreendimento em sua 
integralidade, compreendendo todas as 
etapas da obra, sob inteira responsabi-
lidade do contratado até a sua entrega. 

• Contratação integrada: compreen-
de a elaboração e o desenvolvimento 
dos projetos básico e executivo, a exe-
cução de obras e serviços de engenha-
ria, a montagem, a realização de testes, 
a pré-operação e todas as demais ope-
rações necessárias e suficientes para a 
entrega final do objeto.

Consoante o previsto no art. 9º da Lei 
n° 12.462/11, nas licitações de obras e 
serviços de engenharia, no âmbito do 
RDC, poderá ser utilizada a contratação 
integrada, desde que exista justificativa 
técnico-econômica.

b. Contratos de prestação de serviços 
(ou locação de serviços)

Contratos de prestação de serviços 
são os que objetivam uma atividade 
destinada a obter determinada utilidade 
de interesse para a Administração Públi-
ca (art. 6º, II).

A Lei n° 8.666/93 elenca algumas 
dessas atividades: demolição, conserto, 
instalação, montagem, operação, con-
servação, reparação, adaptação, ma-
nutenção, transporte, locação de bens, 
publicidade, seguro e trabalhos técni-
co-profissionais. Tantos outros serviços 
poderiam ser listados, todos deman-
dando a obrigação de fazer.

O que diferencia o contrato de pres-
tação de serviços do contrato de obras 
é a predominância da atividade humana 
sobre o valor dos bens materiais utiliza-
dos.

Comparando-se os serviços com as 
obras, verifica-se que, na prática, o apli-
cador da lei se deparará com problemas 
de avaliação. Sobre a matéria, comenta-
mos:

Uma solução plausível — que temos 
adotado com sucesso — é o enten-
dimento de que a “definição” legal de 
obra, para fins do Estatuto, é exaustiva, 
só cabível, portanto, para as ativida-
des elencadas. Já a definição de servi-
ço residiria na perfeita identificação da 
atividade, enquadrando-a no conceito 
oferecido pela lei, considerando as ta-
refas indicadas tão--somente como 
exemplificativas. Ainda assim, entre-
mentes, dificuldades de difícil solução 
ocorreriam, em virtude de semelhança 
semântica, como, por exemplo, no caso 
de uma atividade envolvendo um con-

serto a ser realizado num certo imóvel, 
que poderia ser considerado como re-
cuperação (obra) ou reparação (serviço). 
Pelo sim, pelo não, convém esclarecer, 
visando a uma perfeita identificação, que 
obra, conforme consagrado conceito de 
engenharia, é uma realização material, 
sendo serviço a realização de uma ativida-
de. Quando há a conjugação dos dois, a 
distinção é feita com base na clássica lição 
de Hely Lopes Meirelles, por intermédio 
da avaliação da predominância. Haven-
do a predominância de material sobre a 
mão-de-obra caracterizada está a obra; 
ocorrendo o contrário, o serviço está ca-
racterizado.

c. Contratos de compras (ou de forne-
cimento)

Por intermédio dos contratos de 
compras (ou de fornecimento) a Ad-
ministração adquire bens móveis (ma-
teriais, produtos etc.) necessários para 
o seu dia-a-dia, assemelhando-se, em 
muito, ao contrato de compra e venda 
do Direito privado.

Nenhuma compra poderá ser realiza-
da pela Administração sem a adequada 
caracterização do objeto pretendido e 
a indicação dos recursos orçamentá-
rios para seu pagamento, sob pena de 
nulidade do ato e responsabilidade de 
quem lhe tiver dado causa (art. 14 da Lei 
n° 8.666/93).

O fornecimento dos bens poderá se 
concretizar de uma só vez ou parcelada-
mente. A Lei nº 8.666/93 dispõe, no art. 
15, que, sempre que possível, as com-
pras deverão:

• Atender ao princípio da padroniza-
ção, isto é, que os bens sejam adquiri-
dos de forma a se coadunarem com os 
fins desejados, evitando-se a incompati-
bilidade técnica;

• Ser processadas através de Sistema 
de Registro de Preços - SRP;

• Ser subdivididas em tantas parcelas 
quanto necessárias para o aproveita-
mento de peculiaridades do mercado;

• Submeter-se às condições de aqui-
sição e pagamento semelhantes às do 
setor privado; e

• Balizar-se pelos preços praticados 
por outros órgãos e entidades da Admi-
nistração Pública.

d. Contrato de concessão de serviços pú-
blicos

Trata-se de contratação regida pela 
Lei 8.987/1995, em que a Administração 
transfere, através de procedimento lici-
tatório, na modalidade de concorrência, 
a prestação de um determinado serviço 
público ao particular que deverá prestá-lo 
por sua conta e risco, por tempo deter-
minado, sendo a remuneração feita por 
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cobrança de tarifa dos usuários públicos. 
Essa concessão pode ser simples ou pre-
cedida de obra.

Nas concessões de serviços públicos 
precedidos de obra o poder público 
transfere ao particular a execução de 
determinado serviço público, na moda-
lidade de concorrência, sendo indispen-
sável a execução da obra, reforma ou 
construção. A empresa concessionária 
executa a obra, por sua conta e risco, 
sendo transferida posteriormente a pos-
sibilidade de explorar o serviço decor-
rente da obra executada, como meio de 
remuneração.

Na concessão patrocinada, no con-
trato de concessão de serviço público, 
adicionalmente às tarifas pagas pelos 
usuários, o particular contratado rece-
be uma contraprestação pecuniária do 
poder público, como forma de comple-
mentar seus ganhos, mantendo a co-
brança de tarifas.

Já na concessão administrativa, como 
a Administração pública é a usuária, 
tanto direta quanto indiretamente, do 
serviço público prestado, ela mesma fica 
responsável pelo pagamento das tarifas.

e. Permissão de serviços públicos
Trata-se de ato unilateral, discricioná-

rio e precário. Possui previsão na Consti-
tuição Federal e na Lei 8.987/1995.

É conceituada como um contrato de 
adesão em que se transfere ao particular 
a prestação de serviços públicos, por sua 
conta e risco, mediante remuneração 
por tarifas dos usuários, a título precário.

Pode ser celebrada entre pessoas fí-
sicas ou jurídicas, mediante processo 
licitatório para prestação de serviços 
públicos.

f. Contrato de concessão de uso de 
bem público

Trata-se de contrato celebrado com 
particular, por meio do qual a Adminis-
tração Pública consente na utilização de 
um determinado bem público, de for-
ma especial, anormal ou privativa, com 
finalidade específica, com pagamento 
de remuneração ou de forma gratuita. 
O particular contratado investe para uso 
do bem concedido, e, dessa forma, de-
pende da garantia de prazo decorrente 
da celebração do ajuste.

g. Contrato de gestão
As leis 9.694/98, 9.637/98 e a Cons-

tituição Federal, no seu artigo 37, §8º 
tratam desse tipo de contrato.

Tem como objeto a fixação de metas 
de desempenho, e deve ser firmado en-
tre os gestores da administração direta 
e indireta e o poder público.

Os contratos de gestão podem ser 
importante instrumento de ação do po-
der público, quer sob a forma de contra-
tualização da tutela sobre as entidades 
da Administração Indireta, quer sob a 
forma de parceria com a iniciativa pri-
vada. No primeiro caso, o contrato fixa 
programa a ser cumprido pela entidade 
em troca do reconhecimento de maior 
autonomia. No segundo caso, o con-
trato fixa igualmente programa a ser 
cumprido pela entidade que atua como 
paraestatal, em colaboração com o Po-
der Público, recebendo ajuda financeira 
para esse fim.

Se, no caso da Administração Indi-
reta, o contrato de gestão tem como 
contrapartida a flexibilização de regi-
me jurídico administrativo, no caso da 
entidade privada o contrato serve ao 
objetivo contrário, pois, ao invés de 
permitir a submissão integral ao regime 
jurídico privado, exige-se da entidade 
a obediência a determinadas normas e 
princípios próprios do regime jurídico 
publicístico, colocando-as na categoria 
de entidades paraestatais.7

A celebração de contratos de gestão 
com entidades da Administração Indi-
reta é, em tese, possível, mas encontra 
inúmeros óbices no direito positivo bra-
sileiro, já que a possibilidade de flexibi-
lizar o funcionamento da entidade, pela 
outorga de maior autonomia, é muito 
difícil, senão impossível, a menos que se 
altere a Constituição.

A celebração de contratos de gestão 
com entidades privadas (ditas paraesta-
tais) é também possível, desde que se-
jam obedecidas as normas constitucio-
nais e legais pertinentes, especialmente 
as que cuidam de repasse de verbas pú-
blicas e controle.

Inexecução 

A inexecução dos contratos possui 
previsão no artigo 77 da Lei 8.666/1993, 
que dispõe:

Art. 77 - A inexecução total ou parcial 
do contrato enseja a sua rescisão com as 
consequências contratuais e as previstas 
em lei ou regulamento.

Sabendo que a inexecução pode ser 
de duas formas; na parcial uma das par-
tes ou a Administração Pública não se 
atenta a um prazo trazido em determi-
nada clausula, já na inexecução total, 
o contratado não executa o objeto do 
contrato.

Seja na parcial ou na total, o inadim-
plente sofrerá sanções contratuais e le-
gais por sua falta, que vão desde multas 
até a rescisão do contrato.

7  http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestu-
dos/revistaspge/revista2/artigo9.htm
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Caso o contratado tenha agido com negligência, imprudência e imperícia, ou 

seja, uma inadimplência contratual com culpa do agente contratado. Ocorrendo 
causas justificadoras para que o contratante não cumprisse as clausulas, estaremos 
diante da culpa, podendo então se libertar de qualquer responsabilidade, já que o 
comportamento não foi de sua vontade.

Teoria da Imprevisão: 
As partes possuem autorização, tendo chances de revisão do contrato por meio 

do reconhecimento de eventos novos imprevistos no contrato.

Inexecução do contrato por força maior
Estamos diante de um evento humano imprevisível e inevitável, exemplo: greve. 

Temos como característica o impedimento absoluto para que a obrigação contra-
tada seja cumprida.

Em geral, a inexecução do contrato acarreta para o inadimplente a rescisão, o 
ajuste e consequências de natureza civil, administrativo e contratual se este for par-
ticular. 

Extinção

a. natural:  ocorre com a conclusão ou advento do termo contratado

b. Irregularidade na celebração: na anulação, os efeitos retroagem à data de iní-
cio de vigência do acordo.

Ainda que o contrato seja nulo, o particular contratado deve ser remunerado 
pelos serviços prestados de boa-fé ou má-fé, do contrário, estaria se admitindo o 
enriquecimento sem causa do ente público.

c. Desaparecimento da pessoa: pode ocorrer em caso de falência da empresa 
contratada ou pelo falecimento. Isso ocorre porque os contratos são celebrados 
intuito personae.

d. Rescisão: ocorre de quatro formas
- rescisão unilateral: ocorre por razões de interesse público ou inadimplência 

total ou parcial do contrato pelo particular.
- rescisão judicial: ocorre por provocação do particular, quando o ente público é 

inadimplente.
- rescisão bilateral (distrato): rescisão amigável, realizada por ambas as partes, 

dependem de autorização prévia, escrita e fundamentada da autoridade compe-
tente.

- rescisão de pleno direito: ocorre por acontecimentos alheios à vontade das 
partes, são os casos excepcionais que impedem a manutenção do contrato, em que 
não seja possível a revisão dos preços.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.

Planejamento estratégico 
O planejamento estratégico cuida das projeções de longo prazo. Ou seja, 

para um período superior a cinco anos. Por isso, é um planejamento menos 
detalhado, que indica perspectivas a serem buscadas, mas de forma mais fle-
xível, pois há possibilidade de mudança de cenários. 

Anotações
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Missão: 
- Define o papel da organização na sociedade. 
- Declaração da utilidade da instituição para seus clientes. 
- Reflete os valores da organização e sua vocação. 
- Deve ser clara, excitante e inspiradora. 
- Deve servir como motivação para as pessoas. 
- Deve gerar forte senso de organização, identidade e propósitos do negócio.

Visão 
- É o que a instituição gostaria de ser. 
- Aonde seria ideal chegar. 
- Normalmente subjetiva. 
- Espelha o perfil e as características dos dirigentes. 
- Baseada mais na intuição do que em análises objetivas. 
- Posteriormente confirmada pelo planejamento estratégico

Valores 
- Conjunto de princípios culturais, ideológicos, morais e éticos que devem carac-

terizar a instituição e pautar a conduta de seus integrantes. 
- Delimitam atitudes e ações estratégicas, táticas e operacionais.
Características do planejamento Estratégico 
- É orientado para o futuro (longo prazo). 
- Global e sistêmico. 
- Processo de construção de consensos. 
- Forma de aprendizado organizacional: ambiente complexo, competitivo e mu-

tável. 
- Assenta-se sobre três parâmetros: a visão de futuro, os fatores ambientais e os 

fatores internos.

** Planejamento tático **
No planejamento tático, o foco é o médio prazo, compreendendo um pe-

ríodo que vai de um a cinco anos. Ele é um desdobramento do planejamento 
estratégico e traça atividades que devem ser adotadas para levar a organiza-
ção a atingir seus objetivos. Aqui também é importante ter um grau de flexi-
bilidade para adaptação frente à mudança de cenários.

Envolve uma determinada unidade organizacional: 

Departamento ou divisão

Os planos Táticos geralmente são desenvolvidos para as áreas:
- Planos de Produção: métodos, tecnologias para produção
- Planos financeiros: captação e aplicação do dinheiro 
- Planos de Marketing: requisitos de venda, distribuição de bens e serviços no 

mercado 
- Planos de Rec Humanos: recrutamento, seleção...

** Planejamento operacional **
No curto prazo, dentro do período de um ano, vem o planejamento ope-

racional, que tem como principal característica a definição do plano de ações 
propriamente dito. Ou seja, como os processos devem ser conduzidos no dia 
a dia da empresa para dar sustentação aos planejamentos táticos e estratégi-
cos. Aqui, são envolvidos todos os colaboradores. 

Estão voltados para a eficiência (ênfase nos meios)

Anotações
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Classifica-se
- Procedimentos: rotinas -fluxo 
- Orçamentos: dinheiro 
-Cronograma: atividade x tempo - avaliação dos riscos

Os quatro tipos de planos operacionais

Para finalizar, a seguir um quadro síntese dos três tipos de planejamento:

INOVAÇÕES INTRODUZIDAS PELA CONSTITUIÇÃO 
DE 1988: AGÊNCIAS EXECUTIVAS; SERVIÇOS ESSEN-
CIALMENTE PÚBLICOS E SERVIÇOS DE UTILIDADE 
PÚBLICA; DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS A 

TERCEIROS; AGÊNCIAS REGULADORAS; CONVÊNIOS 
E CONSÓRCIOS.

Serviços públicos são aqueles serviços prestados pela Administração, ou por 
quem lhe faça às vezes, mediante regras previamente estipuladas por ela para a 
preservação do interesse público.

A titularidade da prestação de um serviço público sempre será da Administração 
Pública, somente podendo ser transferido a um particular a prestação do serviço 
público. As regras serão sempre fixadas unilateralmente pela Administração, inde-
pendentemente de quem esteja executando o serviço público. Qualquer contrato 
administrativo aos olhos do particular é contrato de adesão.

Para distinguir quais serviços são públicos e quais não, deve-se utilizar as regras de 
competência dispostas na Constituição Federal. Quando não houver definição constitu-
cional a respeito, deve-se observar as regras que incidem sobre aqueles serviços, bem 
como o regime jurídico ao qual a atividade se submete. Sendo regras de direito público, 
será serviço público; sendo regras de direito privado, será serviço privado.

O fato de o Ente Federado ser o titular dos serviços não significa que deva obri-
gatoriamente prestá-los por si. Assim, tanto poderá prestá-los por si mesmo, como 
poderá promover-lhes a prestação, conferindo à entidades estranhas ao seu apare-
lho administrativo, titulação para que os prestem, segundo os termos e condições 

Anotações
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fixadas, e, ainda, enquanto o interesse 
público aconselhar tal solução. Dessa 
forma, esses serviços podem ser dele-
gados a outras entidades públicas ou 
privadas, na forma de concessão, per-
missão ou autorização.

Assim, em sentido amplo, pode-se 
dizer que serviço público é a atividade 
ou organização abrangendo todas as 
funções do Estado; já em sentido estrito, 
são as atividades exercidas pela admi-
nistração pública.

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

Os serviços públicos possuem quatro 
caracteres jurídicos fundamentais que 
configuram seus elementos constituti-
vos, quais sejam:

- Generalidade: o serviço público 
deve ser prestado a todos, ou seja à co-
letividade.

- Uniformidade: exige a igualdade en-
tre os usuários do serviço público, assim 
todos eles devem ser tratados unifor-
memente.

- Continuidade: não se pode suspen-
der ou interromper a prestação do ser-
viço público.

- Regularidade: todos os serviços de-
vem obedecer às normas técnicas.

- Modicidade: o serviço deve ser pres-
tado da maneira mais barata possível, 
de acordo com a tarifa mínima. Deve-se 
considerar a capacidade econômica do 
usuário com as exigências do mercado, 
evitando que o usuário deixe de utilizá-
-lo por motivos de ausência de condi-
ções financeiras.

- Eficiência: para que o Estado pres-
te seus serviços de maneira eficiente é 
necessário que o Poder Público atualize-
-se com novos processos tecnológicos, 
devendo a execução ser mais proveitosa 
com o menos dispêndio.

Em caso de descumprimento de um 
dos elementos supra mencionado, o 
usuário do serviço tem o direito de re-
correr ao Judiciário e exigir a correta 
prestação. 

REGULAMENTAÇÃO E CONTROLE

A regulação de serviços públicos
Pode ser definida como sendo a ati-

vidade administrativa desempenhada 
por pessoa jurídica de direito público 
que consiste no disciplinamento, na 
regulamentação, na fiscalização e no 
controle do serviço prestado por outro 
ente da Administração Pública ou por 
concessionário ou permissionário do 
serviço público, à luz de poderes que 
lhe tenham sido, por lei, atribuídos para 
a busca da adequação daquele serviço, 
do respeito às regras fixadoras da políti-
ca tarifária, da harmonização, do equilí-

brio e da composição dos interesses de 
todos os envolvidos na prestação deste 
serviço, assim como da aplicação de pe-
nalidades pela inobservância das regras 
condutoras da sua execução.

A regulação do serviço público pode 
ocorrer sobre serviços executados de for-
ma direta, outorgados a entes da admi-
nistração indireta ou para serviços objeto 
de delegação por concessão, permissão 
ou autorização. Em qualquer um desses 
casos, a atividade regulatória é diversa e 
independente da prestação dos serviços. 
Desta forma é necessário que o órgão 
executor do serviço seja diverso do órgão 
regulador, do contrário, haverá uma ten-
dência natural a que a atividade de regu-
lação seja deixada de lado, em detrimento 
da execução, ou que aquela seja execu-
tada sem a isenção, indispensável a sua 
adequada realização.

Regulamentação e controle
A regulamentação e o controle com-

petem ao serviço público, independente 
da forma de prestação de serviço públi-
co ao usuário.

Caso o serviço não esteja sendo pres-
tado de forma correta, o Poder Público 
poderá intervir e retirar a prestação do 
terceiro que se responsabilizou pelo 
serviço. Deverá ainda exigir eficiência 
para o cumprimento do contrato.

Como a Administração goza de poder 
discricionário, poderão ter as cláusulas 
contratuais modificadas ou a delegação 
do serviço público revogada, atendendo 
ao interesse público.

O caráter do serviço público não é a 
produção de lucros, mas sim servir ao 
público donde nasce o direito indecliná-
vel da Administração de regulamentar, 
fiscalizar, intervir, se não estiver reali-
zando a sua obrigação.

Características jurídicas: 
As características do serviço público 

envolvem alguns elementos, tais quais: 
elemento subjetivo, elemento formal e 
elemento material.

- Elemento Subjetivo – o serviço pú-
blico compete ao Estado que poderá 
delegar determinados serviços públicos, 
através de lei e regime de concessão 
ou permissão por meio de licitação. O 
Estado é responsável pela escolha dos 
serviços que em determinada ocasião 
serão conhecidos como serviços pú-
blicos. Exemplo: energia elétrica; nave-
gação aérea e infraestrutura portuária; 
transporte ferroviário e marítimo entre 
portos brasileiros e fronteiras nacionais; 
transporte rodoviário interestadual e 
internacional de passageiros; portos flu-
viais e lacustres; serviços oficiais de es-
tatística, geografia e geologia
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- Elemento Material – o serviço públi-

co deve corresponder a uma atividade 
de interesse público.

- Elemento Formal – a partir do mo-
mento em que os particulares prestam 
serviço com o Poder Público, estamos 
diante do regime jurídico híbrido, po-
dendo prevalecer o Direito Público ou 
o Direito Privado, dependendo do que 
dispuser a lei. Para ambos os casos, a 
responsabilidade é objetiva. (os danos 
causados pelos seus agentes serão in-
denizados pelo Estado)

FORMAS DE PRESTAÇÃO E MEIOS 
DE EXECUÇÃO

Titularidade

A titularidade da prestação de um 
serviço público sempre será da Admi-
nistração Pública, somente podendo ser 
transferido a um particular a execução 
do serviço público. 

As regras serão sempre fixadas de 
forma unilateral pela Administração, in-
dependentemente de quem esteja exe-
cutando o serviço público. 

Para distinguir quais serviços são pú-
blicos e quais não, deve-se utilizar as re-
gras de competência dispostas na Cons-
tituição Federal. 

Quando não houver definição cons-
titucional a respeito, deve-se observar 
as regras que incidem sobre aqueles 
serviços, bem como o regime jurídico 
ao qual a atividade se submete. Sendo 
regras de direito público, será serviço 
público; sendo regras de direito privado, 
será serviço privado.

Desta forma, os instrumentos norma-
tivos de delegação de serviços públicos, 
como concessão e permissão, transfe-
rem apenas a prestação temporária do 
serviço, mas nunca delegam a titularida-
de do serviço público.

Assim, em sentido amplo, pode-se 
dizer que serviço público é a atividade 
ou organização abrangendo todas as 
funções do Estado; já em sentido estrito, 
são as atividades exercidas pela admi-
nistração pública.

Portanto, a execução de serviços 
públicos poderá ser realizada pela ad-
ministração direta, indireta ou por par-
ticulares. Oportuno lembrar que a admi-
nistração direta é composta por órgãos, 
que não têm personalidade jurídica, que 
não podem estar, em regra, em juízo 
para propor ou sofrer medidas judiciais.  

A administração indireta é composta 
por pessoas, surgindo como exemplos: 
autarquias, fundações, empresas públi-
cas, sociedades de economia mista. 

Por outro lado, o serviço público tam-
bém pode ser executado por particula-
res, por meio de concessão, permissão, 
autorização. 

Competência

São de competência exclusiva do Es-
tado, não podendo delegar a prestação 
à iniciativa privada: os serviços postais e 
correio aéreo nacional.

Art. 21, CF Compete à União:
(  )
X - manter o serviço postal e o correio 

aéreo nacional

Além desses casos, veja estes incisos 
ainda trazidos no mesmo artigo consti-
tucional:

Art. 21, CF Compete à União:
(  )
XII - explorar, diretamente ou mediante 

autorização, concessão ou permissão:
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 Es-
tados onde se situam os potenciais hidroe-
nergéticos;

c) a navegação aérea, aeroespacial e a 
infraestrutura aeroportuária;

d) os serviços de transporte ferroviário e 
aquaviário entre portos brasileiros e fron-
teiras nacionais, ou que transponham os 
limites de Estado ou Território;

e) os serviços de transporte rodoviário 
interestadual e internacional de passagei-
ros;

f) os portos marítimos, fluviais e lacus-
tres;

Titularidade não-exclusiva do Estado: 
os particulares podem prestar, indepen-
dentemente de concessão, são os servi-
ços sociais. Ex: serviços de saúde, educa-
ção, assistência social.

De acordo com nossa Lei maior compete 
aos Estados e ao Distrito Federal:

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. 

§ 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.
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Ao Distrito Federal: 

Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua 
divisão em Municípios, reger-se-á por lei 
orgânica, votada em dois turnos com in-
terstício mínimo de dez dias, e aprovada 
por dois terços da Câmara Legislativa, 
que a promulgará, atendidos os princí-
pios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1º - Ao Distrito Federal são atribuídas 
as competências legislativas reservadas 
aos Estados e Municípios.

[...]

O artigo 30 da Constituição Federal, 
traz os serviços de competência dos 
municípios, destacando-se o disposto 
no inciso V

Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse 

local;
II - suplementar a legislação federal e 

a estadual no que couber;
III - instituir e arrecadar os tributos de 

sua competência, bem como aplicar suas 
rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade 
de prestar contas e publicar balancetes nos 
prazos fixados em lei;

IV - criar, organizar e suprimir distritos, 
observada a legislação estadual;

V - organizar e prestar, diretamente ou 
sob regime de concessão ou permissão, os 
serviços públicos de interesse local, incluído 
o de transporte coletivo, que tem caráter es-
sencial;

VI - manter, com a cooperação técnica e 
financeira da União e do Estado, programas 
de educação infantil e de ensino fundamen-
tal; (Redação dada pela Emenda Constitucio-
nal nº 53, de 2006)

VII - prestar, com a cooperação técnica e 
financeira da União e do Estado, serviços de 
atendimento à saúde da população;

VIII - promover, no que couber, adequado 
ordenamento territorial, mediante planeja-
mento e controle do uso, do parcelamento e 
da ocupação do solo urbano;

IX - promover a proteção do patrimônio 
histórico-cultural local, observada a legisla-
ção e a ação fiscalizadora federal e estadual.

Formas de prestação do serviço pú-
blico

a). Prestação Direta: É a prestação do 
serviço pela Administração Pública Direta, 
que pode se realizar de duas maneiras:

- pessoalmente pelo Estado: quando for 
realizada por órgãos públicos da adminis-
tração direta.

- com auxílio de particulares: quando 
for realizada licitação, celebrando contrato 
de prestação de serviços. Apesar de feita 
por particulares, age sempre em nome 
do Estado, motivo pelo qual a reparação 
de eventual dano é de responsabilidade 
do Estado.

b) Prestação Indireta por outorga: nes-
se caso a prestação de serviços públicos 
pode ser realizada por pessoa jurídica es-
pecializada criada pelo Estado, se houver 
lei específica. Este tipo de prestação é fei-
ta pela Administração Pública Indireta, ou 
seja, pelas autarquias, fundações públicas, 
associações públicas, empresas públicas e 
sociedades de economia mista. A respon-
sabilidade pela reparação de danos de-
correntes da prestação de serviços, neste 
caso, é objetiva e do próprio prestador 
do serviço, mas o Estado (Administração 
Direta) tem responsabilidade subsidiária, 
caso a Administração Indireta não consi-
ga suprir a reparação do dano. A remu-
neração paga pelo usuário tem natureza 
de taxa.

c) Prestação Indireta por delega-
ção: é realizada por concessionários e 
permissionários, após regular licitação. 
Se a delegação tiver previsão em lei 
específica, é chamada de concessão 
de serviço público e se depender de 
autorização legislativa, é chamada de 
permissão de serviço público.

A prestação indireta por delegação 
só pode ocorrer nos chamados servi-
ços públicos uti singuli e a responsa-
bilidade por danos causados é objetiva 
e direta das concessionárias e permis-
sionárias, podendo o Estado responder 
apenas subsidiariamente. A natureza da 
remuneração para pelo usuário é de ta-
rifa ou preço público.

Importante lembrar, que o poder de 
fiscalização da prestação de serviços 
públicos é sempre do Poder Conceden-
te.

DELEGAÇÃO

As formas de delegação por conces-
sões de serviços públicos e de obras 
públicas e as permissões de serviços 
públicos reger-se-ão pelos termos do 
art. 175 da Constituição Federal, pela lei 
8.987/95, pelas normas legais pertinen-
tes e pelas cláusulas dos indispensáveis 
contratos. 

Vamos conferir a redação do artigo 
175 da Constituição Federal:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, 
na forma da lei, diretamente ou sob re-
gime de concessão ou permissão, sempre 
através de licitação, a prestação de servi-
ços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I - o regime das empresas concessio-

nárias e permissionárias de serviços pú-
blicos, o caráter especial de seu contrato 
e de sua prorrogação, bem como as con-
dições de caducidade, fiscalização e res-
cisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;
III - política tarifária;
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IV - a obrigação de manter serviço 

adequado.

Note-se que o dispositivo não faz re-
ferência à autorização de serviço públi-
co, talvez porque os chamados serviços 
públicos autorizados não sejam presta-
dos a terceiros, mas aos próprios par-
ticulares beneficiários da autorização; 
são chamados serviços públicos, porque 
atribuídos à titularidade exclusiva do 
Estado, que pode, discricionariamente, 
atribuir a sua execução ao particular que 
queira prestá-lo, não para atender à co-
letividade, mas às suas próprias neces-
sidades.

Concessão de serviço público: 
É a delegação da prestação do serviço 

público feita pelo poder concedente, 
mediante licitação na modalidade 
concorrência, à pessoa jurídica ou 
consórcio de empresas que demonstrem 
capacidade de desempenho por sua 
conta e risco, com prazo determinado. 

Essa capacidade de desempenho é 
averiguada na fase de habilitação da 
licitação. Qualquer prejuízo causado a 
terceiros, no caso de concessão, será 
de responsabilidade do concessionário 
– que responde de forma objetiva (art. 
37, § 6.º, da Constituição Federal) tendo 
em vista a atividade estatal desenvolvi-
da, respondendo a Administração Direta 
subsidiariamente. 

É admitida a subconcessão, nos termos 
previstos no contrato de concessão, 
desde que expressamente autorizada 
pelo poder concedente. A subconcessão 
corresponde à transferência de parcela 
do serviço público concedido a outra 
empresa ou consórcio de empresas. 
É o contrato firmado por interesse da 
concessionária para a execução parcial 
do objeto do serviço concedido.

Extinção da concessão de serviço pú-
blico e reversão dos bens

São formas de extinção do contrato 
de concessão:

- Advento do termo contratual (art. 
35, I da Lei 8987/95).

- Encampação (art. 35, II da Lei 
8987/95).

- Caducidade (art. 35, III da Lei 
8987/95).

- Rescisão (art. 35, IV da Lei 8987/95).
- Anulação (art. 35, V da Lei 8987/95).
- Falência ou extinção da empresa 

concessionária e falecimento ou inca-
pacidade do titular, no caso de empresa 
individual (art. 35, VI da Lei 8987/95).

Assunção (reassunção): é a retomada 
do serviço público pelo poder conce-
dente assim que extinta a concessão.

Nos termos do que estabelece o arti-
go 35 §2º da Lei 8.987/75:

“Art. 35, § 2º - Extinta a concessão, ha-
verá a imediata assunção do serviço pelo 
poder concedente, procedendo-se aos le-
vantamentos, avaliações e liquidações ne-
cessários).

Reversão: é o retorno de bens reversíveis 
(previstos no edital e no contrato) usados 
durante a concessão. 

Nos termos do que estabelece o artigo 
35 §1º da Lei 8.987/75:

“Art. 35, § 1º - Extinta a concessão, re-
tornam ao poder concedente todos os 
bens reversíveis, direitos e privilégios 
transferidos ao concessionário conforme 
previsto no edital e estabelecido no con-
trato”. 

a) Advento do termo contratual: É 
uma forma de extinção dos contratos de 
concessão por força do término do prazo 
inicial previsto. Esta é a única forma de 
extinção natural.

b) Encampação: É uma forma de extin-
ção dos contratos de concessão, median-
te autorização de lei específica, durante 
sua vigência, por razões de interesse pú-
blico.  Tem fundamento na supremacia do 
interesse público sobre o particular.

O poder concedente tem a titularidade 
para promovê-la e o fará de forma uni-
lateral, pois um dos atributos do ato ad-
ministrativo é a autoexecutoriedade. - O 
concessionário terá direito à indenização.

Nos termos do que estabelece o artigo 
37 da Lei 8.987/75:

“Art. 37 - Considera-se encampação 
a retomada do serviço pelo poder conce-
dente durante o prazo da concessão, por 
motivo de interesse público, mediante lei 
autorizativa específica e após prévio paga-
mento da indenização na forma do artigo 
anterior” 

c) Caducidade: É uma forma de extin-
ção dos contratos de concessão durante 
sua vigência, por descumprimento de 
obrigações contratuais pelo concessioná-
rio.

O poder concedente tem a titularidade 
para promovê-la e o fará de forma uni-
lateral, sem a necessidade de ir ao Poder 
Judiciário. 

O concessionário não terá direito a 
indenização, pois cometeu uma irregula-
ridade, mas tem direito a um procedimen-
to administrativo no qual será garantido 
contraditório e ampla defesa.

Nos termos do que estabelece o artigo 
38 da Lei 8.987/75:

 Art. 38. A inexecução total ou parcial 
do contrato acarretará, a critério do poder 
concedente, a declaração de caducidade da 
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concessão ou a aplicação das sanções con-
tratuais, respeitadas as disposições deste 
artigo, do art. 27, e as normas convencio-
nadas entre as partes.

§ 1o A caducidade da concessão poderá 
ser declarada pelo poder concedente 
quando:

I - o serviço estiver sendo prestado de 
forma inadequada ou deficiente, tendo 
por base as normas, critérios, indicadores 
e parâmetros definidores da qualidade do 
serviço;

II - a concessionária descumprir cláu-
sulas contratuais ou disposições legais ou 
regulamentares concernentes à concessão;

III - a concessionária paralisar o servi-
ço ou concorrer para tanto, ressalvadas as 
hipóteses decorrentes de caso fortuito ou 
força maior;

IV - a concessionária perder as condi-
ções econômicas, técnicas ou operacionais 
para manter a adequada prestação do ser-
viço concedido;

V - a concessionária não cumprir as pe-
nalidades impostas por infrações, nos devi-
dos prazos;

VI - a concessionária não atender a inti-
mação do poder concedente no sentido de 
regularizar a prestação do serviço; e

VII - a concessionária não atender a in-
timação do poder concedente para, em 180 
(cento e oitenta) dias, apresentar a docu-
mentação relativa a regularidade fiscal, no 
curso da concessão, na forma do art. 29 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  

§ 2o A declaração da caducidade 
da concessão deverá ser precedida 
da verificação da inadimplência 
da concessionária em processo 
administrativo, assegurado o direito de 
ampla defesa.

§ 3o Não será instaurado processo 
administrativo de inadimplência antes 
de comunicados à concessionária, 
detalhadamente, os descumprimentos 
contratuais referidos no § 1º deste artigo, 
dando-lhe um prazo para corrigir as 
falhas e transgressões apontadas e para o 
enquadramento, nos termos contratuais.

§ 4o Instaurado o processo administrativo 
e comprovada a inadimplência, a 
caducidade será declarada por decreto do 
poder concedente, independentemente 
de indenização prévia, calculada no 
decurso do processo.

§ 5o A indenização de que trata 
o parágrafo anterior, será devida na 
forma do art. 36 desta Lei e do contrato, 
descontado o valor das multas contratuais 
e dos danos causados pela concessionária.

§ 6o Declarada a caducidade, não 
resultará para o poder concedente 
qualquer espécie de responsabilidade em 
relação aos encargos, ônus, obrigações 
ou compromissos com terceiros ou com 
empregados da concessionária.

d) Rescisão é uma forma de extinção 
dos contratos de concessão, durante sua 
vigência, por descumprimento de obriga-
ções pelo poder concedente.

O concessionário tem a titularidade 
para promovê-la, mas precisa ir ao Po-
der Judiciário. Nesta hipótese, os serviços 
prestados pela concessionária não pode-
rão ser interrompidos ou paralisados até 
decisão judicial transitada em julgado

Nos termos do que estabelece o artigo 
39 da Lei 8.987/75:

 “Art. 39 - O contrato de concessão po-
derá ser rescindido por iniciativa da conces-
sionária, no caso de descumprimento das 
normas contratuais pelo poder concedente, 
mediante ação judicial especialmente in-
tentada para esse fim” 

Parágrafo único. Na hipótese prevista 
no caput deste artigo, os serviços prestados 
pela concessionária não poderão ser inter-
rompidos ou paralisados, até a decisão ju-
dicial transitada em julgado.

O artigo 78 da Lei 8.666/93 traz moti-
vos que levam à rescisão do contrato, tais 
como: 

XV- Atraso superior a 90 dias do paga-
mento devido pela Administração, decor-
rentes de obras, serviços ou fornecimen-
to, ou parcelas destes, já recebidos ou 
executados, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem in-
terna ou guerra, assegurado ao contrata-
do o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que 
seja normalizada a situação; 

XIV- Suspensão da execução do ser-
viço público pela Administração Pública 
por prazo superior a 120 dias, sem a con-
cordância do concessionário, salvo em 
caso de calamidade pública, grave per-
turbação da ordem interna ou guerra.

O artigo 79 da Lei 8.666/93 prevê três 
formas de rescisão dos contratos admi-
nistrativo, sendo elas: 

1. Rescisão por ato unilateral da Ad-
ministração; 

2. Rescisão amigável, 
3. Rescisão judicial. 

Entretanto, na lei de concessão é di-
ferente, existindo apenas uma forma de 
rescisão do contrato, ou seja, aquela 
promovida pelo concessionário no caso 
de descumprimento das obrigações 
pelo poder concedente.

e) Anulação: É uma forma de extinção 
os contratos de concessão, durante sua 
vigência, por razões de ilegalidade.

Tanto o Poder Público com o parti-
cular podem promover esta espécie de 
extinção da concessão, diferenciando-se 
apenas quanto à forma de promovê-la. 
Assim, o Poder Público pode fazê-lo 
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unilateralmente e o particular tem que 
buscar o poder Judiciário.

A administração pode anular seus 
próprios atos, quando eivados de vícios 
que os tornem ilegais, porque deles não 
originam direitos; ou revogá-los, por 
motivo de conveniência ou oportunida-
de, respeitados os direitos adquiridos e 
ressalvada, em todos os casos, a apre-
ciação judicial, é o que dispõe a Súmula 
do STF nº 473.

f) Falência ou extinção da empresa 
concessionária e falecimento ou inca-
pacidade do titular, no caso de empresa 
individual:

- Falência: É uma forma de extinção 
dos contratos de concessão, durante 
sua vigência, por falta de condições fi-
nanceiras do concessionário. - Tanto o 
Poder Público com o particular podem 
promover esta espécie de extinção da 
concessão.

- Incapacidade do titular, no caso de 
empresa individual: É uma forma de 
extinção dos contratos de concessão, 
durante sua vigência, por falta de con-
dições financeiras ou jurídicas por parte 
do concessionário.

Permissão de Serviço Público: 
É a delegação a título precário, 

mediante licitação feita pelo poder 
concedente à pessoa física ou jurídica 
que demonstrem capacidade de 
desempenho por sua conta e risco.

A Lei n. 8.987/95 é contraditória 
quando se refere à natureza jurídica da 
permissão, pois muito embora afirma 
que seja “precária”, mas exige que seja 
precedida de “licitação”, o que pressu-
põe um contrato e um contrato de na-
tureza não precária.

Em razão disso, diverge a doutrina 
administrativa majoritária entende que 
concessão é uma espécie de contrato 
administrativo destinado a transferir a 
execução de um serviço público para 
terceiros enquanto permissão é ato ad-
ministrativo unilateral e precário.

Nada obstante, a Constituição Fede-
ral iguala os institutos quando a eles se 
refere 

Art. 223. Compete ao Poder Executivo 
outorgar e renovar concessão, permissão 
e autorização para o serviço de radiodi-
fusão sonora e de sons e imagens, obser-
vado o princípio da complementaridade 
dos sistemas privado, público e estatal.

[...]
§ 4º O cancelamento da concessão 

ou permissão, antes de vencido o prazo, 
depende de decisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou 
permissão será de dez anos para as 
emissoras de rádio e de quinze para as 
de televisão.

Autorização: 
É um ato administrativo unilateral, 

discricionário e precário, pelo qual o 
Poder Público transfere por delegação 
a execução de um serviço público 
para terceiros. O ato é precário porque 
não tem prazo certo e determinado, 
possibilitando o seu desfazimento a 
qualquer momento.

O que diferencia, basicamente, a 
autorização da permissão é o grau de 
precariedade. A autorização de serviço 
público tem precariedade acentuada e 
não está disciplinada na Lei n. 8.987/95. 
É aplicada para execução de serviço pú-
blico emergencial ou transitório 

Relativamente à permissão de serviço 
público, as suas características assim se 
resumem:

a) é contrato de adesão, precário e 
revogável unilateralmente pelo poder 
concedente, embora tradicionalmente 
seja tratada pela doutrina como ato 
unilateral, discricionário e precário, 
gratuito ou oneroso, intuitu personae.

b) depende sempre de licitação, con-
forme artigo 175 da Constituição;

c) seu objeto é a execução d e serviço 
público, continuando a titularidade do 
serviço com o Poder Público;

d) o serviço é executado e m nome d 
o permissionário, por sua conta e risco;

e) o permissionário sujeita-se à s con-
dições estabelecidas pela Administração 
e a sua fiscalização;

f) como ato precário, pode ser alte-
rado ou revogado a qualquer momento 
pela Administração, por motivo de inte-
resse público; 

g) não obstante seja de sua natureza 
a outorga sem prazo, tem a doutrina 
admitido a possibilidade de fixação de 
prazo, hipótese em que a revogação 
antes do termo estabelecido dará ao 
permissionário direito à indenização.

CLASSIFICAÇÃO

A doutrina administrativa assim clas-
sifica os Serviços Públicos:

a) Serviços delegáveis e indelegáveis: 
Serviços delegáveis são aqueles que 

por sua natureza, ou pelo fato de assim 
dispor o ordenamento jurídico, compor-
tam ser executados pelo estado ou por 
particulares colaboradores. Ex: serviço 
de abastecimento de água e energia 
elétrica

Serviços indelegáveis são aqueles que 
só podem ser prestados pelo Estado di-
retamente, por seus órgãos ou agentes. 
Ex: serviço de segurança nacional.
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b) Serviços administrativos e de utili-

dade pública: 
O chamado serviço de utilidade pú-

blica é o elenco de serviços prestados à 
população ou postos à sua disposição, 
pelo Estado e seus agentes, basicamen-
te de infraestrutura e de uso geral, como 
correios e telecomunicações, forneci-
mento de energia, dentre outros.

Ex: imprensa oficial

c) Serviços coletivos e singulares: 
- Coletivo (uti universi): São serviços 

gerais, prestados pela Administração à 
sociedade como um todo, sem destina-
tário determinado e são mantidos pelo 
pagamento de impostos. 

- Serviços singulares (uti singuli): são 
os individuais onde os usuários são de-
terminados e são remunerados pelo pa-
gamento de taxa ou tarifa.

Ex: serviço de telefonia domiciliar

d) Serviços sociais e econômicos: 
- Serviços sociais: são os que o Esta-

do executa para atender aos reclamos 
sociais básicos e representam; ou uma 
atividade propiciadora de comodida-
de relevante; ou serviços assistenciais 
e protetivos. Ex: serviços de educação e 
saúde.

- Serviços econômicos: são aqueles 
que, por sua possibilidade de lucro, 
representam atividades de caráter 
industrial ou comercial. Ex: serviço de 
fornecimento de gás canalizado.

e). Serviços próprios 
Compreendem os que se relacionam 

intimamente com as atribuições do Po-
der Público (Ex.: segurança, polícia, hi-
giene e saúde públicas etc.) devendo ser 
usada a supremacia sobre os adminis-
trados para a execução da Administra-
ção Pública. Em razão disso não podem 
ser delegados a particulares. Devido a 
sua essência, são na maioria das vezes 
gratuitos ou de baixa remuneração.

f). Serviços impróprios 
Por não afetarem substancialmente 

as necessidades da sociedade, apenas 
irá satisfazer alguns de seus membros, 
devendo ser remunerado pelos seus 
órgãos ou entidades administrativas, 
como é o caso das autarquias, socie-
dades de economia mista ou ainda por 
delegação.

PRINCÍPIOS

Vamos conferir os princípios funda-
mentais que ditam as diretrizes do ser-
viço público:

a) Princípio da continuidade da pres-
tação do serviço público: Em se tratan-

do de serviço público, o princípio mais 
importante é o da continuidade de sua 
prestação.

Na vigência de contrato administrati-
vo, quando o particular descumpre suas 
obrigações, há rescisão contratual. Se 
a Administração, entretanto, que des-
cumpre suas obrigações, o particular 
não pode rescindir o contrato, tendo 
em vista o princípio da continuidade da 
prestação.

Essa é a chamada “cláusula exorbitan-
te”, que visa dar à Administração Pública 
uma prerrogativa que não existe para o 
particular, colocando-a em uma posição 
superior em razão da supremacia do in-
teresse público.

b) Princípio da mutabilidade: Fica es-
tabelecido que a execução do serviço 
público pode ser alterada, desde que 
para atender o interesse público. Assim, 
nem os servidores, nem os usuários de 
serviços públicos, nem os contratados 
pela administração pública, têm direito 
adquirido à manutenção de determina-
do regime jurídico.

c) Princípio da igualdade dos usuários: 
Esse princípio estipula que não haverá 
distinção entre as pessoas interessadas 
em contratar com a administração pú-
blica. Dessa forma, se tais pessoas pos-
suírem condições legais de contratação, 
não poderão ser diferenciadas.

d) Princípio da adequação: na própria 
Lei 8.897/95, resta claro que o serviço 
adequado é aquele que preenche as 
condições de regularidade, continuida-
de, eficiência, segurança, entre outros. 
Dessa forma, se nota que à Adminis-
tração Pública e aos seus delegados é 
necessário que se respeite o que a legis-
lação exige.

e) Princípio da obrigatoriedade: o Es-
tado não tem a faculdade discricionária 
em prestar o serviço público, ele é obri-
gado a fazer, sendo, dessa maneira, um 
dever jurídico.

f) Princípio da modicidade das tarifas: 
significa que o valor exigido do usuário 
a título de remuneração pelo uso do 
serviço deve ser o menor possível, re-
duzindo-se ao estritamente necessário 
para remunerar o prestador com acrés-
cimo de pequena margem de lucro. Daí 
o nome “modicidade”, que vem de “mó-
dico”, isto é, algo barato, acessível.

Como o princípio é aplicável também 
na hipótese de serviço remunerado por 
meio de taxa, o mais apropriado seria 
denominá-lo princípio da modicidade 
da remuneração.
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g) Princípio da transparência: o usuá-

rio tem direito de receber do poder 
concedente e da concessionária infor-
mações para defesa de interesses indi-
viduais ou coletivos.

DELEGAÇÃO SOCIAL

Organizações sociais
Criada pela Lei n. 9.637/98, organiza-

ção social é uma qualificação especial 
outorgada pelo governo federal a enti-
dades da iniciativa privada, sem fins lu-
crativos, cuja outorga autoriza a fruição 
de vantagens peculiares, como isenções 
fiscais, destinação de recursos orçamen-
tários, repasse de bens públicos, bem 
como empréstimo temporário de servi-
dores governamentais. 

As áreas de atuação das organizações 
sociais são ensino, pesquisa científica, 
desenvolvimento tecnológico, proteção 
e preservação do meio ambiente, cul-
tura e saúde. Desempenham, portanto, 
atividades de interesse público, mas que 
não se caracterizam como serviços pú-
blicos stricto sensu, razão pela qual é 
incorreto afirmar que as organizações 
sociais são concessionárias ou permis-
sionárias.

Nos termos do art. 2º da Lei n. 
9.637/98, a outorga da qualificação 
constitui decisão discricionária, pois, 
além da entidade preencher os requisi-
tos exigidos na lei, o inciso II do refe-
rido dispositivo condiciona a atribuição 
do título a “haver aprovação, quanto à 
conveniência e oportunidade de sua 
qualificação como organização social, 
do Ministro ou titular de órgão super-
visor ou regulador da área de atividade 
correspondente ao seu objeto social e 
do Ministro de Estado da Administração 
Federal e Reforma do Estado”. Assim, as 
entidades que preencherem os requisi-
tos legais possuem simples expectativa 
de direito à obtenção da qualificação, 
nunca direito adquirido.

Evidentemente, o caráter discricioná-
rio dessa decisão, permitindo outorgar 
a qualificação a uma entidade e negar 
a outro que igualmente atendeu aos re-
quisitos legais, viola o princípio da iso-
nomia, devendo-se considerar inconsti-
tucional o art. 2º, II, da Lei n. 9.637/98.

Na verdade, as organizações sociais 
representam uma espécie de parceria 
entre a Administração e a iniciativa pri-
vada, exercendo atividades que, antes 
da Emenda 19/98, eram desempenha-
das por entidades públicas. Por isso, seu 
surgimento no Direito Brasileiro está re-
lacionado com um processo de privati-
zação lato sensu realizado por meio da 
abertura de atividades públicas à inicia-
tiva privada.

O instrumento de formalização da par-
ceria entre a Administração e a organi-
zação social é o contrato de gestão, cuja 
aprovação deve ser submetida ao Minis-
tro de Estado ou outra autoridade super-
visora da área de atuação da entidade.

O contrato de gestão discriminará as 
atribuições, responsabilidades e obriga-
ções do Poder Público e da organização 
social, devendo obrigatoriamente obser-
var os seguintes preceitos:

I - especificação do programa de tra-
balho proposto pela organização social, 
a estipulação das metas a serem atingi-
das e os respectivos prazos de execução, 
bem como previsão expressa dos critérios 
objetivos de avaliação de desempenho a 
serem utilizados, mediante indicadores de 
qualidade e produtividade;

II - a estipulação dos limites e critérios 
para despesa com remuneração e vanta-
gens de qualquer natureza a serem perce-
bidas pelos dirigentes e empregados das 
organizações sociais, no exercício de suas 
funções;

III - os Ministros de Estado ou autori-
dades supervisoras da área de atuação da 
entidade devem definir as demais cláusu-
las dos contratos de gestão de que sejam 
signatários.

A fiscalização do contrato de gestão 
será exercida pelo órgão ou entidade su-
pervisora da área de atuação correspon-
dente à atividade fomentada, devendo a 
organização social apresentar, ao término 
de cada exercício, relatório de cumpri-
mento das metas fixadas no contrato de 
gestão.

Se descumpridas as metas previstas 
no contrato de gestão, o Poder Executi-
vo poderá proceder à desqualificação da 
entidade como organização social, desde 
que precedida de processo administrati-
vo com garantia de contraditório e ampla 
defesa.

Por fim, convém relembrar que o art. 
24, XXIV, da Lei n. 8.666/93 prevê hipótese 
de dispensa de licitação para a celebra-
ção de contratos de prestação de serviços 
com a s organizações sociais, qualifica-
das no âmbito das respectivas esferas de 
governo, para atividades contempladas 
no contrato de gestão. Excessivamen-
te abrangente, o art. 24, XXIV, da Lei n. 
8.666/93, tem a sua constitucionalidade 
questionada perante o Supremo Tribunal 
Federal na ADIn 1.923/98. Recentemente, 
foi indeferida a medida cautelar que sus-
pendia a eficácia da norma, de modo que 
o dispositivo voltou a ser aplicável.

Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público

As Organizações da Sociedade Civil 
de Interesse Público, popularmente de-
nominadas OSCIP é um título fornecido 
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pelo Ministério da Justiça do Brasil, cuja 
finalidade é facilitar a viabilidade de par-
cerias e convênios com todos os níveis 
de governo e órgãos públicos (federal, 
estadual e municipal). 

OSCIPs são ONGs criadas por inicia-
tiva privada, que obtêm um certificado 
emitido pelo poder público federal ao 
comprovar o cumprimento de certos 
requisitos, especialmente aqueles deri-
vados de normas de transparência ad-
ministrativas. Em contrapartida, podem 
celebrar com o poder público os cha-
mados termos de parceria, que são uma 
alternativa interessante aos convênios 
para ter maior agilidade e razoabilidade 
em prestar contas.

Uma ONG (Organização Não-Gover-
namental), essencialmente é uma OSCIP, 
no sentido representativo da sociedade, 
OSCIP é uma qualificação dada pelo Mi-
nistério da Justiça no Brasil.

A lei que regula as OSCIPs é a nº 
9.790/1999. Esta lei traz a possibilidade 
das pessoas jurídicas (grupos de pes-
soas ou profissionais) de direito privado 
sem fins lucrativos serem qualificadas, 
pelo Poder Público, como Organizações 
da Sociedade Civil de Interesse Público 
- OSCIPs e poderem com ele relacionar-
-se por meio de parceria, desde que os 
seus objetivos sociais e as normas esta-
tutárias atendam os requisitos da lei.

Um grupo privado recebe a quali-
ficação de OSCIP depois que o estatu-
to da instituição, que se pretende for-
mar, tenha sido analisado e aprovado 
pelo Ministério da Justiça. Para tanto, 
é necessário que o estatuto atenda a 
certos pré-requisitos que estão descri-
tos nos artigos 1º, 2º, 3º e 4º da Lei nº 
9.790/1999. Vejamos:

Art. 1º Podem qualificar-se como Or-
ganizações da Sociedade Civil de Interes-
se Público as pessoas jurídicas de direito 
privado sem fins lucrativos que tenham 
sido constituídas e se encontrem em 
funcionamento regular há, no mínimo, 
3 (três) anos, desde que os respectivos 
objetivos sociais e normas estatutárias 
atendam aos requisitos instituídos por 
esta Lei.     

§ 1o Para os efeitos desta Lei, conside-
ra-se sem fins lucrativos a pessoa jurídica 
de direito privado que não distribui, entre 
os seus sócios ou associados, conselheiros, 
diretores, empregados ou doadores, even-
tuais excedentes operacionais, brutos ou lí-
quidos, dividendos, bonificações, participa-
ções ou parcelas do seu patrimônio, auferi-
dos mediante o exercício de suas atividades, 
e que os aplica integralmente na consecução 
do respectivo objeto social.

§ 2o A outorga da qualificação prevista 
neste artigo é ato vinculado ao cumprimen-
to dos requisitos instituídos por esta Lei.

Art. 2o Não são passíveis de qualificação 
como Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público, ainda que se dediquem 
de qualquer forma às atividades descritas 
no art. 3o desta Lei:

I - as sociedades comerciais;
II - os sindicatos, as associações de 

classe ou de representação de categoria 
profissional;

III - as instituições religiosas ou volta-
das para a disseminação de credos, cul-
tos, práticas e visões devocionais e con-
fessionais;

IV - as organizações partidárias e as-
semelhadas, inclusive suas fundações;

V - as entidades de benefício mútuo 
destinadas a proporcionar bens ou ser-
viços a um círculo restrito de associados 
ou sócios;

VI - as entidades e empresas que co-
mercializam planos de saúde e asseme-
lhados;

VII - as instituições hospitalares priva-
das não gratuitas e suas mantenedoras;

VIII - as escolas privadas dedicadas ao 
ensino formal não gratuito e suas man-
tenedoras;

IX - as organizações sociais;
X - as cooperativas;
XI - as fundações públicas;
XII - as fundações, sociedades civis ou 

associações de direito privado criadas por 
órgão público ou por fundações públicas;

XIII - as organizações creditícias que 
tenham quaisquer tipo de vinculação 
com o sistema financeiro nacional a que 
se refere o art. 192 da Constituição Fe-
deral. 

Art. 3o A qualificação instituída por 
esta Lei, observado em qualquer caso, o 
princípio da universalização dos servi-
ços, no respectivo âmbito de atuação das 
Organizações, somente será conferida às 
pessoas jurídicas de direito privado, sem 
fins lucrativos, cujos objetivos sociais te-
nham pelo menos uma das seguintes fi-
nalidades:

I - promoção da assistência social;
II - promoção da cultura, defesa e con-

servação do patrimônio histórico e artís-
tico;

III - promoção gratuita da educação, 
observando-se a forma complementar 
de participação das organizações de que 
trata esta Lei;

IV - promoção gratuita da saúde, ob-
servando-se a forma complementar de 
participação das organizações de que 
trata esta Lei;

V - promoção da segurança alimentar 
e nutricional;

VI - defesa, preservação e conservação 
do meio ambiente e promoção do desen-
volvimento sustentável;

VII - promoção do voluntariado;
VIII - promoção do desenvolvimento 

econômico e social e combate à pobreza;
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IX - experimentação, não lucrativa, de 

novos modelos sócio-produtivos e de sis-
temas alternativos de produção, comér-
cio, emprego e crédito;

X - promoção de direitos estabeleci-
dos, construção de novos direitos e asses-
soria jurídica gratuita de interesse suple-
mentar;

XI - promoção da ética, da paz, da 
cidadania, dos direitos humanos, da de-
mocracia e de outros valores universais;

XII - estudos e pesquisas, desenvolvi-
mento de tecnologias alternativas, pro-
dução e divulgação de informações e 
conhecimentos técnicos e científicos que 
digam respeito às atividades menciona-
das neste artigo.

XIII - estudos e pesquisas para o de-
senvolvimento, a disponibilização e a 
implementação de tecnologias voltadas 
à mobilidade de pessoas, por qualquer 
meio de transporte.    

Parágrafo único. Para os fins deste ar-
tigo, a dedicação às atividades nele pre-
vistas configura-se mediante a execução 
direta de projetos, programas, planos de 
ações correlatas, por meio da doação de 
recursos físicos, humanos e financeiros, 
ou ainda pela prestação de serviços in-
termediários de apoio a outras organi-
zações sem fins lucrativos e a órgãos do 
setor público que atuem em áreas afins.

        
Art. 4o Atendido o disposto no art. 

3o, exige-se ainda, para qualificarem-se 
como Organizações da Sociedade Civil 
de Interesse Público, que as pessoas ju-
rídicas interessadas sejam regidas por 
estatutos cujas normas expressamente 
disponham sobre:

I - a observância dos princípios da le-
galidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, economicidade e da eficiên-
cia;

II - a adoção de práticas de gestão 
administrativa, necessárias e suficientes 
a coibir a obtenção, de forma individual 
ou coletiva, de benefícios ou vantagens 
pessoais, em decorrência da participação 
no respectivo processo decisório;

III - a constituição de conselho fiscal 
ou órgão equivalente, dotado de compe-
tência para opinar sobre os relatórios de 
desempenho financeiro e contábil, e so-
bre as operações patrimoniais realizadas, 
emitindo pareceres para os organismos 
superiores da entidade;

IV - a previsão de que, em caso de 
dissolução da entidade, o respectivo pa-
trimônio líquido será transferido a outra 
pessoa jurídica qualificada nos termos 
desta Lei, preferencialmente que tenha o 
mesmo objeto social da extinta;

V - a previsão de que, na hipótese de 
a pessoa jurídica perder a qualificação 
instituída por esta Lei, o respectivo acer-
vo patrimonial disponível, adquirido com 
recursos públicos durante o período em 

que perdurou aquela qualificação, será 
transferido a outra pessoa jurídica quali-
ficada nos termos desta Lei, preferencial-
mente que tenha o mesmo objeto social;

VI - a possibilidade de se instituir re-
muneração para os dirigentes da entidade 
que atuem efetivamente na gestão execu-
tiva e para aqueles que a ela prestam ser-
viços específicos, respeitados, em ambos os 
casos, os valores praticados pelo mercado, 
na região correspondente a sua área de 
atuação;

VII - as normas de prestação de contas 
a serem observadas pela entidade, que de-
terminarão, no mínimo:

a) a observância dos princípios funda-
mentais de contabilidade e das Normas 
Brasileiras de Contabilidade;

b) que se dê publicidade por qualquer 
meio eficaz, no encerramento do exercí-
cio fiscal, ao relatório de atividades e das 
demonstrações financeiras da entidade, 
incluindo-se as certidões negativas de dé-
bitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-
-os à disposição para exame de qualquer 
cidadão;

c) a realização de auditoria, inclusive 
por auditores externos independentes se 
for o caso, da aplicação dos eventuais re-
cursos objeto do termo de parceria confor-
me previsto em regulamento;

d) a prestação de contas de todos os re-
cursos e bens de origem pública recebidos 
pelas Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público será feita conforme deter-
mina o parágrafo único do art. 70 da Cons-
tituição Federal.

Parágrafo único.  É permitida a partici-
pação de servidores públicos na composi-
ção de conselho ou diretoria de Organiza-
ção da Sociedade Civil de Interesse Público.

Pode-se dizer que as OSCIPs são o re-
conhecimento oficial e legal mais próximo 
do que modernamente se entende por 
ONG, especialmente porque são marca-
das por uma extrema transparência admi-
nistrativa. Contudo ser uma OSCIP é uma 
opção institucional, não uma obrigação.

Em geral, o poder público sente-se 
muito à vontade para se relacionar com 
esse tipo de instituição, porque divide 
com a sociedade civil o encargo de fisca-
lizar o fluxo de recursos públicos em par-
cerias. 

A OSCIP, portanto, é uma organização 
da sociedade civil que, em parceria com o 
poder público, utilizará também recursos 
públicos para suas finalidades, dividindo 
dessa forma o encargo administrativo e 
de prestação de contas.

Entidades de utilidade pública

Figuram ainda como entidades priva-
das de utilidade pública:
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Serviços sociais autônomos

São pessoas jurídicas de direito pri-
vado, criados por intermédio de auto-
rização legislativa. Tratam-se de entes 
paraestatais de cooperação com o Po-
der Público, possuindo administração e 
patrimônio próprios.

Para ficar mais fácil de compreender, 
basta pensar no sistema “S”, cujo o qual 
resulta do fato destas entidades liga-
rem-se à estrutura sindical e terem sua 
denominação iniciada com a letra “S” – 
SERVIÇO.

Integram o Sistema “S:” SESI, SESC, 
SENAC, SEST, SENAI, SENAR e SEBRAE.

Estas entidades visam ministrar assis-
tência ou ensino a algumas categorias 
sociais ou grupos profissionais, sem fins 
lucrativos. São mantidas por dotações or-
çamentárias e até mesmo por contribui-
ções parafiscais. 

Ainda que sejam oficializadas pelo Es-
tado, não são partes integrantes da Admi-
nistração direta ou indireta, porém traba-
lham ao lado do Estado, seja cooperando 
com os diversos setores as atividades e 
serviços que lhes são repassados. 

Entidades de Apoio

As entidades de apoio fazem parte 
do Terceiro Setor e são pessoas jurídicas 
de direito privado, criados por servido-
res públicos para a prestação de servi-
ços sociais não exclusivos do Estado, 
possuindo vínculo jurídico com a Admi-
nistração direta e indireta.

Atualmente são prestadas no Brasil 
através dos serviços de limpeza, con-
servação, concursos vestibulares, assis-
tência técnica de equipamentos, admi-
nistração em restaurantes e hospitais 
universitários.

O bom motivo da criação das entida-
des de apoio é a eficiência na utilização 
desses entes. Através delas, convênios 
são firmados com a Administração Pú-
blica, de modo muito semelhante com a 
celebração de um contrato

Associações Públicas

Tratam-se de pessoas jurídicas de 
direito público, criadas por meio da ce-
lebração de um consórcio público com 
entidades federativas.

Quando as entidades federativas fa-
zem um consórcio público, elas terão a 
faculdade de decidir se essa nova pes-
soa criada será de direito privado ou de 
direito público. Caso se trate de direito 
público, caracterizar-se-á como Asso-
ciação Pública. No caso de direito pri-
vado, não se tem um nome específico.

A finalidade da associação pública 
é estabelecer finalidades de interesse 
comum entre as entidades federativas, 
estabelecendo uma meta a ser atingida.

Faz parte da administração indireta 
de todas as entidades federativas con-
sorciadas. 

Conselhos Profissionais

Trata-se de entidades que são desti-
nadas ao controle e fiscalização de algu-
mas profissões regulamentadas. Eis que 
tem-se uma grande controvérsia, quan-
to à sua natureza jurídica.

O STF considera que como se trata 
de função típica do Estado, o controle 
e fiscalização do exercício de atividades 
profissionais não poderia ser delegado 
a entidades privadas, em decorrência 
disso, chegou-se ao entendimento que 
os conselhos profissionais possuem na-
tureza autárquica.

Assim, não estamos diante de entes 
de colaboraçao, mas sim de pessoas ju-
rídicas de direito público. 

Fazendo-se um comparativo, a Cons-
tituição Federal não admite que esses 
conselhos tenham personalidade jurídi-
ca de direito privado, gozando de prer-
rogativas que são conferidas ao Estado. 
Os conselhos profissionais com natureza 
autárquica é uma forma de descentrali-
zar a atividade administrativa que não 
pode mais ser delegada a associações 
profissionais de caráter privado.

AGENCIAS REGULADORAS
Agência reguladora é uma pessoa 

jurídica de Direito público interno, geral-
mente constituída sob a forma de autar-
quia especial ou outro ente da adminis-
tração indireta, cuja finalidade é regular 
e/ou fiscalizar a atividade de determi-
nado setor da economia de um país, a 
exemplo dos setores de energia elétri-
ca, telecomunicações, produção eco-
mercialização de petróleo, recursos 
hídricos, mercado audiovisual, planos 
e seguros de saúde suplementar, mer-
cado de fármacos e vigilância sanitá-
ria, aviação civil, transportes terrestres 
ou aquaviários etc.

As Agências Reguladoras são cria-
das através de Leis e tem natureza de 
Autarquia com regime jurídico especial. 
Consistem em autarquias com poderes 
especiais, integrantes da administração 
pública indireta, que se dispõe a fisca-
lizar e regular as atividades de serviços 
públicos executados por empresas pri-
vadas, mediante prévia concessão, per-
missão ou autorização.

Estas devem exercer a fiscalização, 
controle e, sobretudo, poder regulador 
incidente sobre serviços delegado a ter-
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ceiros. Correspondem, assim, a autar-
quias sujeitas a regime especial criadas 
por lei para aquela finalidade especifica. 
Diz-se que seu regime é especial, ante a 
maior ou menor autonomia que detém 
e a forma de provimento de seus cargos 
diretivos (por mandato certo e afasta-
da a possibilidade de exoneração ad 
nutum, ou seja, a qualquer momen-
to). Não são, porém, independentes. 
Estão sujeitas ao mesmo tratamento das 
autarquias, e passiveis de idênticos meca-
nismos de controle1 .

Os dirigentes das agências reguladoras 
são nomeados pelo Presidente da Repú-
blica após prévia aprovação pelo Senado 
Federal. Estes dirigentes gozam de man-
datos com prazo fixo e só saem do cargo 
mediante renúncia ou condenação judi-
cial. Encerrado o mandato, os dirigentes 
estão sujeitos à “quarentena”, período no 
qual ficam impossibilitados por 4 meses 
de trabalharem no MESMI ramo de ativi-
dade na iniciativa privada. A quarentena é 
remunerada.

AGENCIA EXECUTIVA
Agência Executiva é uma qualificação 

dada às autarquias ou fundações públi-
cas, que continuam a exercer atividades 
de competência exclusiva do Estado, mas 
com maior autonomia gerencial e finan-
ceira. O objetivo é revitalizar essas entida-
des da administração pública federal, com 
o propósito de aprimorar a gestão.

A qualificação é um título que não alte-
ra a natureza jurídica das entidades.

Por meio da celebração de contrato de 
gestão entre a Agência Executiva e o res-
pectivo Ministério Supervisor, espera-se 
imprimir uma nova maneira de gestão, 
baseada no controle por resultados e no 
cumprimento de objetivos e metas acor-
dados.

É exemplo de agência executiva, o In-
metro.

A qualificação de agências executivas 
se dá por meio de requerimento dos ór-
gãos e das entidades que prestam ativida-
des exclusivas do Estado e se candidatam 
à qualificação. Aqui estão envolvidas a 
instituição e o Ministério responsável pela 
sua supervisão.

Segundo determina a lei nº 9.649, de 
27 de maio de 1998, artigos. 51 e 52 e pa-
rágrafos, o Poder Executivo poderá qua-
lificar como Agência Executiva autarquias 
ou fundações que tenham cumprido os 
requisitos de possuir plano estratégico 
de reestruturação e de desenvolvimento 
institucional em andamento além da ce-
lebração de Contrato de Gestão com o 
respectivo Ministério supervisor.

Os planos devem definir diretrizes, 
políticas e medidas voltadas para a ra-
cionalização de estruturas e do quadro 
de servidores, a revisão dos processos de 

trabalho, o desenvolvimento dos recursos 
humanos e o fortalecimento da identida-
de institucional da Agência Executiva.

O Poder Executivo definirá também os 
critérios e procedimentos para a elabora-
ção e o acompanhamento dos Contratos 
de Gestão e dos programas de reestru-
turação e de desenvolvimento institu-
cional das Agências.

A qualificação como Agência Execu-
tiva deve ser dada por meio de decreto 
do Presidente da República.

O Poder Executivo também estabe-
lecerá medidas de organização admi-
nistrativa específicas para as Agências 
Executivas, com o objetivo de assegurar 
a sua autonomia de gestão, bem como 
as condições orçamentárias e financei-
ras para o cumprimento dos contratos 
de gestão.

O plano estratégico de reestrutura-
ção deve produzir melhorias na gestão 
da instituição, com vistas à melhoria dos 
resultados, do atendimento aos seus 
clientes e usuários e da utilização dos 
recursos públicos.

O contrato de gestão estabelecerá os 
objetivos estratégicos e as metas a se-
rem alcançadas pela instituição em de-
terminado período de tempo, além dos 
indicadores que medirão seu desempe-
nho na realização de suas metas contra-
tuais, condições de execução, gestão de 
recursos humanos, de orçamento e de 
compras e contratos.

A autonomia concedida estará su-
bordinada à assinatura do Contrato de 
Gestão com o Ministério supervisor, no 
qual serão firmados, de comum acordo, 
compromissos de resultados.

Souto conclui que “Agência Executi-
va” seria um título legalmente atribuído 
a um órgão ou entidade dependente de 
adesão voluntária, com metas negocia-
das, compatíveis com os recursos e que 
se subordinaria às etapas de protocolo 
de intenções, portaria interministerial 
definindo responsabilidades, plano de 
ações com definição de prazos e recur-
sos, elaboração e revisão de planeja-
mento estratégico e, finalmente, plano 
operacional de reestruturação de pro-
cessos de trabalho. 

Presentes no setor de atividades ex-
clusivas do Estado, as prerrogativas de 
fiscalização, regulação, arrecadação e 
polícia seriam desempenhadas pelas 
agências autônomas com novos instru-
mentos de controle. 

As agências executivas são respon-
sáveis pela implementação de políticas, 
sem interferência no mercado.

O intuito primordial do estabeleci-
mento das agências foi o de criação de 
unidades da Administração, com eleva-
do padrão de excelência para a imple-
mentação de políticas públicas.
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As agências executivas são autarquias 

com tratamento especial, ou seja, com 
mais autonomia de gestão. Segundo o 
autor, sua atuação ocorreria principal-
mente nos setores de implementação 
de políticas como tributária, previden-
ciária social básica, de segurança pública, 
proteção ambiental e fiscalização. Elas 
poderiam também “colaborar” com a for-
mulação de políticas públicas, mas o seu 
papel principal seria o de execução. 

Em relação às agências, três são os 
princípios fundamentais que devem pau-
tar as relações a respeito de pessoal: a) 
eficiência; b) intangibilidade política; e c) 
flexibilidade dos quadros de pessoal.

Quanto a Governança Interna e Exter-
na, o que podemos dizer é que, a partir 
do conceito de governança que já vi-
mos anteriormente, e aqui citamos (Löf-
fer,2001:212) mais uma colocação sobre 
o tema , como governança sendo uma 
nova geração de reformas administrativas 
e de Estado, que têm como objeto a ação 
conjunta, levada a efeito de forma eficaz, 
transparente e compartilhada, pelo Esta-
do, pelas empresas e pela sociedade civil, 
visando uma solução inovadora dos pro-
blemas sociais e criando possibilidades e 
chances de um desenvolvimento futuro 
sustentável para todos os participantes.

Nesse contexto, a governança interna é 
aquela que cujo foco está mais relaciona-
do à estrutura, à relação interpessoal exis-
tente por exemplo entre a própria organi-
zação e os profissionais nela envolvidos, 
tem a ver com a potencial capacidade da 
organização gerir seus recursos obtendo 
assim resultados positivos para a socieda-
de. Já a governança externa age no aspec-
to institucional, isto é, está representada 
nas redes de cooperação existentes e que 
envolvem tanto a iniciativa privada quan-
to a publica, vemos muito isso no que 
chamamos de redes de governança, onde 
essas representam a construção de uma 
governança externa que foca potencia-
lizar a eficiência e a eficácia das politicas 
publicas.8

Consórcios Públicos
Já o Consórcio público é uma pessoa 

jurídica criada por lei com a finalidade de 
executar a gestão associada de serviços 
públicos, onde os entes consorciados, 
que podem ser a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, no 
todo em parte, destinarão pessoal e 
bens essenciais à execução dos serviços 
transferidos.

Em 2019 duas normas foram publi-
cadas, alterando a Lei 11.107/05, que 
definiu regras para a formação de con-
sórcios entre entes federados e de con-
vênios desses consórcios com a União.

8 Fonte: www.politize.com.br

A primeira, Lei 13.821/19, reduz os re-
quisitos para a celebração de convênios 
entre a União e os consórcios públicos. 
De acordo com o texto, as exigências tri-
butárias, fiscais e previdenciárias para a 
celebração dos convênios só podem ser 
cobradas do consórcio em si, e não mais 
dos entes que compõem a parceria. 

Assim, um consórcio público adim-
plente pode ser contratado para prestar 
serviços, mesmo que os municípios ou 
estados que o integram estejam em dé-
bito com a União. O consórcio tem a fi-
nalidade de executar a gestão associada 
de serviços públicos, com parceria entre 
União, estados e municípios.

A norma surgiu do Projeto de Lei do 
Senado 196/2014, apresentado pelo 
então senador Pedro Taques. Na jus-
tificativa, o parlamentar argumentava 
que a proposição “corrige uma prática 
administrativa frequente, porém já con-
siderada inconstitucional pelo Supremo 
Tribunal Federal”.

“Por mais rigor que se pretenda con-
ferir às transferências voluntárias de 
recursos da União, é mister reconhecer 
que tais exigências não têm amparo em 
qualquer dispositivo de lei, sendo atos 
de mera discricionariedade”, afirmou.

Contratação pela CLT
Já a Lei 13.822/19 prevê que todo 

empregado de consórcio público, tan-
to de direito público como privado sem 
fins econômicos, deverá ser regido pela 
Consolidação das Leis do Trabalho. Atu-
almente, a lei limita aos consórcios de 
direito privado a contratação de pessoal 
com base na CLT. 

A nova legislação é fruto do PLS 
302/2015, do senador Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE). Quando foi aprovado 
no Senado, em agosto de 2015, o autor 
explicou que o objetivo do projeto era 
dar segurança jurídica às contratações.

Bezerra esclareceu que a natureza 
temporária dos consórcios gera a ne-
cessidade de contratação pela CLT, já 
que dar emprego a servidores efetivos 
requer previsão orçamentária, o que 
causa aumento de despesas. Isso, de 
acordo com ele, poderia desvirtuar o 
objetivo essencial dos consórcios, que 
é prestar serviço de maior qualidade e 
com menor custo possível.9

9  Fonte: www.conjur.com.br
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RELAÇÕES HUMANAS NO 

TRABALHO.

Quais são as relações entre as pes-
soas que trabalham numa mesma sala, 
numa loja, numa empresa, numa fábrica, 
num hospital, numa escola? 10

Ninguém duvida de que os trabalha-
dores são pessoas humanas e que suas 
vidas continuam quando deixam o por-
tão da fábrica, o elevador da firma, a porta 
do colégio e, depois, atiram-se a ativida-
des mais espontâneas, mais des-jadas e 
criativas. 

Passamos cerca de um terço das horas 
do dia no trabalho. Isso leva a crer que 
devemos esperar que o trabalho satisfa-
ça muitos tipos de necessidades – físicas, 
sociais, egoísticas – e que, além disso, es-
sas necessidades possam ser satisfeitas 
de muitas maneiras diferentes – fora do 
trabalho, em torno do trabalho e por meio 
do trabalho. 

Bem, nem sempre foi assim. Demos 
uma olhada para o ontem, num funil do 
tempo. Como as coisas aconteciam... 

Há muitos anos, a maior parte das pes-
soas vivia na zona rural. A família consti-
tuía a unidade econômica básica. O pai 
trabalhava no campo e a mãe pre-para-
va os ingredientes necessários para fazer 
a alimentação. Bem, naquele tempo, não 
havia ainda os supermercados... a dona 
de casa cozinhava, lavava, fiava a lã. As 
relações no trabalho e na família eram as 
mesmas. Se o homem não era seu pró-
prio patrão, as relações entre eles eram 
simples e fáceis, quase como de pai para 
filho. O trabalho era criativo e dava muita 
satisfação. O homem mais velho ensinava 
ao mais moço e as pessoas se conheciam, 
participavam em comum das festas, riam 
juntas, sofriam os dissabores..

O trabalho começou a especializar-se. 
E, se isso trouxe vantagens, trouxe tam-
bém desvantagens, como aborrecimento 
e perda do sentimento de impor-tância 
pessoal, do orgulho de estar fazendo al-
guma coisa importante. 

Que satisfação pode ter um trabalha-
dor que passa o dia todo acionando bo-
tões de um elevador? Ou fazendo pontas 
de parafuso durante 10 anos? 

Qual a satisfação que pode ter um 
operário, quando o filho pergunta: – Pai, 
o que o senhor faz? – Cabeça de prego... 

O progresso industrial fez a empresa 
crescer e tornou o chefe cada vez mais 
distante. Antigamente, o aprendiz con-
versava com seu patrão. Hoje, um homem 
pode passar a vida inteira, numa firma, 

10  Minicucci, Agostinho Relações humanas 

: psicologia das relações interpessoais / Agostinho 
Minicucci. – 6. ed – [13. Reimpr.]. – São Paulo : Atlas, 
2019

sem nunca ter conversado com o geren-
te e muito menos com o presidente. Há 
escolas em que os alunos não chegam a 
conhecer o diretor e não sabem o nome 
de todos os professores. 

Esse tipo de abordagem impessoal que 
o progresso industrial trouxe está longe 
de provocar o entusiasmo do empregado, 
pois este prefere que tanto seus amigos 
como seus inimigos sejam pessoais. Mes-
mo um mau patrão conhecido é preferível 
a um chefe impessoal, nunca visto. 

Bem, nos tempos que já foram, as mu-
danças no trabalho eram raras. O com-
portamento no trabalho regia-se pela tra-
dição. O que o trabalhador tinha de fazer 
era seguir os padrões e os comportamen-
tos das pessoas mais velhas. 

A indústria moderna muda constan-
temente, para atender às solicitações do 
mercado consumidor. 

É certo que as pessoas normais 
resistam à mudança, principalmente se 
ela for imposta. Daí que os problemas 
de motivar as pessoas ao trabalho torna-
-ram-se cada vez mais complexos. 

A Revolução Industrial tornou a vida 
mais fácil para nós, mas com sacrifí-cio 
das recompensas, satisfações e relaciona-
mento humano no trabalho. O ho-mem 
sacrifica-se no trabalho para desfrutar o 
fim de semana.

O TRABALHO E A SATISFAÇÃO DAS 
NECESSIDADES

No trabalho, o indivíduo alcança várias 
formas de satisfação de necessida-des. 
Satisfeitas as necessidades ou parte de-
las, o indivíduo começa a ter um re-lacio-
namento humano mais efetivo e menos 
conflitante. 

Há necessidades físicas, necessidades so-
ciais e necessidades ditas egoísticas. 

As principais necessidades físicas ocorri-
das no trabalho são: Dinheiro Segurança 

- Por que você trabalha? 
– Ora, que pergunta. Para ganhar dinhei-

ro... 

A necessidade de ganhar a vida é a mais 
poderosa e singela razão que leva as pes-
soas a trabalhar, apesar de haver outros 
incentivos também valiosos. 

A primeira solicitação que uma pessoa 
faz sobre o trabalho é se ele fornecerá 
bastante dinheiro para manter um padrão 
adequado de vida. 

Um padrão adequado de vida depen-
de muito das pessoas, mas as conquistas 
tecnológicas passam a exigir que o indiví-
duo ganhe cada vez mais dinheiro – para 
comprar casa, televisão em cores, auto-
móvel e eletrodomésticos sofisti-cados. 

Esse interesse por bens materiais é 
uma característica de nossa cultura. 
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O problema paralelo do salário é de 

importância vital no estabelecimento de 
relações humanas no trabalho. Segundo 
uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, 
não há nenhum fator isolado em todo o 
campo das relações trabalhis-tas que cau-
se mais baixa moral, que crie insatisfações 
individuais, que encoraje a falta ao trabalho, 
que aumente a mobilidade no trabalho, que 
quebre a produção, do que diferenças clara-
mente injustas na tabela de salários pagos 
aos diferentes indivíduos no mesmo grupo 
de trabalho e na mesma empresa. 

– Veja você... ganho $ 5 por hora. Sou 
mecânico. Bem, meu cargo é mais impor-
tante que o do meu primo que trabalha 
nesta firma. 

– Que faz ele? 
– É mecânico também, mas ganha mais 

do que eu, $ 5,5 por hora... e faz a mesma 
coisa que eu faço, acho que até menos. 

– E por isso você chega tarde. 
– Ah! é por isso. Chego tarde de propó-

sito. Os outros que ganham mais do que eu 
que cheguem no horário. Alguém tem de 
me perguntar um dia por que estou des-
contente.

Segurança 
Segurança no trabalho é uma neces-

sidade humana fundamental e às vezes 
mais importante do que o pagamento ou 
o progresso. 

– Quero ter a certeza de que meu fu-
turo está assegurado, que não perco meu 
emprego, que posso educar meus filhos. 

– Você não sairia dessa firma para ga-
nhar mais? 

– Só se for muito mais, mas acho que 
assim mesmo iria pensar. Aqui todos gos-
tam de mim, o chefe é meu amigo; estou 
aqui há 10 anos; meus amigos trabalham 
aqui... aqui tenho certeza de que sou al-
guém. 

Nos últimos anos, o progresso indus-
trial e a automação têm trazido o desem-
prego, o que cria profundas ansiedades 
no trabalho. 

A segurança nas perspectivas futuras de 
trabalho contribui para o melhoramento do 
relacionamento do empregado com a em-
presa e os outros compa-nheiros de trabalho.

ÉTICA E CIDADANIA.

A ética é uma característica inerente 
a toda ação humana e, por esta razão, 
é um elemento vital na produção da 
realidade social. Todo homem possui 
um senso ético, uma espécie de “cons-
ciência moral”, estando constantemente 
avaliando e julgando suas ações para 
saber se são boas ou más, certas ou er-
radas, justas ou injustas.

Existem sempre comportamentos 
humanos classificáveis sob a ótica do 
certo e errado, do bem e do mal. Em-
bora relacionadas com o agir individual, 
essas classificações sempre têm relação 
com as matrizes culturais que prevalecem 
em determinadas sociedades e contextos 
históricos.

A ética está relacionada à opção, ao 
desejo de realizar a vida, mantendo com 
os outros relações justas e aceitáveis. Via 
de regra está fundamentada nas idéias de 
bem e virtude, enquanto valores perse-
guidos por todo ser humano e cujo alcan-
ce se traduz numa existência plena e feliz.

A ética é um comportamento social, 
ninguém é ético num vácuo, ou teorica-
mente ético. Quem vive numa economia 
a ética, sob um governo antiético e numa 
sociedade imoral acaba só podendo 
exercer a sua ética em casa, onde ela fica 
parecendo uma espécie de esquisitice. A 
grande questão destes tempos degrada-
dos é em que medida uma ética pessoal 
onde não existe ética social é um refúgio, 
uma resistência ou uma hipocrisia. Já que 
ninguém mais pode ter a pretensão de 
ser um exemplo moral sequer para o seu 
cachorro, quando tudo à sua volta é um 
exemplo do contrário. - Luis Fernando Ve-
ríssimo

“A ética é daquelas coisas que todo 
mundo sabe o que são, mas que não são 
fáceis de explicar, quando alguém per-
gunta.” (VALLS, Álvaro L.M. O que é ética. 
7a edição Ed. Brasiliense, 1993, p.7)

O termo ética deriva do grego ethos 
(caráter, modo de ser de uma pessoa). 
Ética é um conjunto de valores morais e 
princípios que norteiam a conduta huma-
na na sociedade.

A Ética no Trabalho
A ética está ligada a verdade e este é 

o primeiro passo para aproximar-se do 
comportamento correto. No campo do 
trabalho, a ética tem sido cada vez mais 
exigida, provavelmente porque a huma-
nidade evoluía em tecnologia, mas não 
conseguiu se desenvolver na mesma pro-
porção naquilo que se refere à elevação 
de espírito. A atitude ética vai determi-
nar como um profissional trata os outros 
profissionais no ambiente de trabalho, os 
consumidores de seus serviços: clientes 
internos e externos entre outros membros 
da comunidade em geral.

A ética é indispensável ao profissional, 
porque na ação humana “o fazer” e “o 
agir” estão interligados. O fazer diz respei-
to à competência, à eficiência que todo 
profissional deve possuir para exercer 
bem a sua profissão. O agir se refere à 
conduta do profissional, ao conjunto de 
atitudes que deve assumir no desempe-
nho de sua profissão.
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Cidadania
É muito importante entender bem 

o que é cidadania. Trata-se de uma 
palavra usada todos os dias, com vários 
sentidos. Mas hoje significa, em essência, 
o direito de viver decentemente.

Cidadania é o direito de ter uma idéia 
e poder expressa-la. È poder votar em 
quem quiser sem constrangimento. É 
poder processar um médico que age de 
negligencia. É devolver um produto es-
tragado e receber o dinheiro de volta. É 
o direito de ser negro, índio, homosse-
xual, mulher sem ser descriminado. De 
praticar uma religião sem se perseguido.

Há detalhes que parecem insignifi-
cantes, mas revelam estágios de cidada-
nia: respeitar o sinal vermelho no transi-
to, não jogar papel na rua, não destruir 
telefones públicos. Por trás desse com-
portamento está o respeito ao outro.

No sentido etimológico da palavra, 
cidadão deriva da palavra civita, que 
em latim significa cidade, e que tem seu 
correlato grego na palavra politikos – 
aquele que habita na cidade.

Segundo o Dicionário Aurélio Buar-
que de Holanda Ferreira, “cidadania é 
a qualidade ou estado do cidadão”, en-
tende-se por cidadão “o indivíduo no 
gozo dos direitos civis e políticos de um 
estado, ou no desempenho de seus de-
veres para com este”.

Cidadania é a pertença passiva e ati-
va de indivíduos em um estado - nação 
com certos direitos e obrigações univer-
sais em um específico nível de igualda-
de (Janoski, 1998).

No sentido ateniense do termo, cida-
dania é o direito da pessoa em partici-
par das decisões nos destinos da Cidade 
através da Ekklesia (reunião dos chama-
dos de dentro para fora) na Ágora (pra-
ça pública, onde se agonizava para de-
liberar sobre decisões de comum acor-
do).     Dentro desta concepção surge 
a democracia grega, onde somente 10% 
da população determinava os destinos 
de toda a Cidade (eram excluídos os es-
cravos, mulheres e artesãos).

O que é cidadania?
Ser cidadão é respeitar e participar 

das decisões da sociedade para melho-
rar suas vidas e a de outras pessoas. Ser 
cidadão é nunca se esquecer das pes-
soas que mais necessitam. A cidadania 
deve ser divulgada através de institui-
ções de ensino e meios de comunicação 
para o bem estar e desenvolvimento da 
nação.

A cidadania consiste desde o gesto 
de não jogar papel na rua, não pichar os 
muros, respeitar os sinais e placas, res-
peitar os mais velhos (assim como to-

das às outras pessoas), não destruir te-
lefones públicos, saber dizer obrigado, 
desculpe, por favor e bom dia quando 
necessário... até saber lidar com o aban-
dono e a exclusão das pessoas necessi-
tadas, o direito das crianças carentes e 
outros grandes problemas que enfren-
tamos em nosso mundo.

“A revolta é o último dos direitos a 
que deve um povo livre para garantir 
os interesses coletivos: mas é também 
o mais imperioso dos deveres impostos 
aos cidadãos.”

Anotações



42

Anotações

CO
N

ST
IT

U
CI

O
N

A
L

DIREITOS INDIVIDUAIS: 
ART. 1º AO 4º.

Papel dos Princípios e o Neocons-
titucionalismo

Os princípios abandonam sua fun-
ção meramente subsidiária na aplicação 
do Direito, quando serviam tão somente 
de meio de integração da ordem jurí-
dica (na hipótese de eventual lacuna) e 
vetor interpretativo, e passam a ser do-
tados de elevada e reconhecida norma-
tividade.

Princípio Federativo
Significa que a União, os Estados-

-membros, o Distrito Federal e os Muni-
cípios possuem autonomia, caracteriza 
por um determinado grau de liberdade 
referente à sua organização, à sua ad-
ministração, à sua normatização e ao 
seu Governo, porém limitada por certos 
princípios consagrados pela Constitui-
ção Federal.

Princípio Republicano
É uma forma de Governo fundada 

na igualdade formal entre as pessoas, 
em que os detentores do poder 
político exercem o comando do Estado 
em caráter eletivo, representativo, 
temporário e com responsabilidade.

Princípio do Estado Democrático 
de Direito

O Estado de Direito é aquele que se 
submete ao império da lei. Por sua vez, 
o Estado democrático caracteriza-se 
pelo respeito ao princípio fundamental 
da soberania popular, vale dizer, funda-
-se na noção de Governo do povo, pelo 
povo e para o povo.

Princípio da Soberania Popular
O parágrafo único do Artigo 1º da 

Constituição Federal revela a adoção da 
soberania popular como princípio fun-
damental ao prever que “Todo o poder 
emana do povo, que o exerce por meio 
de representantes eleitos ou diretamente, 
nos termos desta Constituição”.

Princípio da Separação dos Poderes
A visão moderna da separação dos 

Poderes não impede que cada um de-
les exerça atipicamente (de forma se-
cundária), além de sua função típica 
(preponderante), funções atribuídas a 
outro Poder.

TÍTULO I
Dos Princípios Fundamentais

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;            (Vide Lei nº 13.874, 
de 2019)

V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana 

do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, 
nos termos desta Constituição.

Art. 2º São Poderes da União, 
independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

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

I - construir uma sociedade livre, justa e 
solidária;

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;
VIII - repúdio ao terrorismo e ao 

racismo;
IX - cooperação entre os povos para 

o progresso da humanidade;
X - concessão de asilo político.

DIA 01: DIREITO CONSTITUCIONAL
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Parágrafo único. A República 
Federativa do Brasil buscará a integração 
econômica, política, social e cultural 
dos povos da América Latina, visando 
à formação de uma comunidade latino-
americana de nações.

DIREITOS E GARANTIAS
 FUNDAMENTAIS: ARTIGO 5º.

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:

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

Fique Atento!

Princípio de Isonomia: De-
termina que seja dado igual 
tratamento aos que estão em 
situação equivalente, e trata-
mento desigual os desiguais, 
na medida de suas desigual-
dades.

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

Fique Atento!

Princípio de Legalidade: O 
princípio da legalidade repre-
senta uma garantia para os 
administrados, pois qualquer 
ato da Administração Pública 
somente terá validade se res-
paldado em lei. Representa 
um limite para a atuação do 
Estado, visando à proteção do 
administrado em relação ao 
abuso de poder

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

IV - é livre a manifestação do pensa-
mento, sendo vedado o anonimato;  

V - é assegurado o direito de respos-
ta, proporcional ao agravo, além da in-
denização por dano material, moral ou 
à imagem; 

VI - é inviolável a liberdade de cons-
ciência e de crença, sendo assegurado o 
livre exercício dos cultos religiosos e ga-
rantida, 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 direi-
tos por motivo de crença religiosa ou 
de convicção filosófica ou política, salvo 
se as invocar para eximir-se de obriga-
ção legal a todos imposta e recusar-se 
a cumprir prestação alternativa, fixada 
em lei;

IX - é livre a expressão da ativida-
de 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 pes-
soas, assegurado o direito a indenização 
pelo dano material ou moral decorrente 
de sua violação;   

XI - a casa é asilo inviolável do indi-
víduo, 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 corres-
pondência e das comunicações tele-
gráficas, 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 inves-
tigação criminal ou instrução processual 
penal;      (Vide Lei nº 9.296, de 1996)

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 fon-
te, quando necessário ao exercício profis-
sional;   

XV - é livre a locomoção no território na-
cional em tempo de paz, podendo qualquer 
pessoa, nos termos da lei, nele entrar, per-
manecer ou dele sair com seus bens;

XVI - todos podem reunir-se pacifi-
camente, sem armas, em locais abertos 
ao público, independentemente de au-
torização, desde que não frustrem outra 
reunião anteriormente convocada para o 
mesmo local, sendo apenas exigido pré-
vio aviso à autoridade competente;

XVII - é plena a liberdade de associa-
ção para fins lícitos, vedada a de caráter 
paramilitar;

XVIII - a criação de associações e, na for-
ma 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, quan-
do expressamente autorizadas, têm le-
gitimidade para representar seus filia-
dos judicial ou extrajudicialmente;

XXII - é garantido o direito de pro-
priedade;

XXIII - a propriedade atenderá a sua 
função social;

XXIV - a lei estabelecerá o procedi-
mento para desapropriação por neces-
sidade ou utilidade pública, ou por in-
teresse social, mediante justa e prévia 
indenização em dinheiro, ressalvados os 
casos previstos nesta Constituição;

XXV - no caso de iminente peri-
go 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 traba-
lhada pela família, não será objeto de 
penhora para pagamento de débitos 
decorrentes de sua atividade produtiva, 
dispondo a lei sobre os meios de finan-
ciar o seu desenvolvimento;

XXVII - aos autores pertence o direi-
to 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 indivi-
duais em obras coletivas e à reprodução 
da imagem e voz humanas, inclusive nas 
atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do apro-
veitamento econômico das obras que 
criarem ou de que participarem aos cria-
dores, aos intérpretes e às respectivas 
representações sindicais e associativas;

XXIX - a lei assegurará aos autores de 
inventos industriais privilégio temporá-
rio para sua utilização, bem como prote-
ção às criações industriais, à proprieda-
de das marcas, aos nomes de empresas 
e a outros signos distintivos, tendo em 
vista o interesse social e o desenvolvi-
mento tecnológico e econômico do País;

XXX - é garantido o direito de herança;
XXXI - a sucessão de bens de estran-

geiros situados no País será regulada 
pela lei brasileira em benefício do cônju-
ge 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 co-
letivo ou geral, que serão prestadas no 
prazo da lei, sob pena de responsabi-
lidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança da so-
ciedade e do Estado;     (Regulamento)
(Vide Lei nº 12.527, de 2011)

XXXIV - são a todos assegurados, inde-
pendentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes 
Públicos em defesa de direitos ou con-
tra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repar-
tições públicas, para defesa de direitos e 
esclarecimento de situações de interes-
se pessoal;

XXXV - a lei não excluirá da aprecia-
ção do Poder Judiciário lesão ou ameaça 
a direito;
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XXXVI - a lei não prejudicará o direi-
to 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 co-
minação legal;

XL - a lei penal não retroagirá, salvo 
para beneficiar o réu;

XLI - a lei punirá qualquer discrimina-
ção atentatória dos direitos e liberdades 
fundamentais;

XLII - a prática do racismo constitui 
crime inafiançável e imprescritível, sujei-
to à pena de reclusão, nos termos da lei;

XLIII - a lei considerará crimes inafian-
çáveis e insuscetíveis de graça ou anis-
tia a prática da tortura, o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, o terroris-
mo e os definidos como crimes hedion-
dos, 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 arma-
dos, civis ou militares, contra a ordem 
constitucional e o Estado Democrático;

XLV - nenhuma pena passará da pes-
soa do condenado, podendo a obriga-
ção 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 individualiza-
ção 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 res-
peito à integridade física e moral;

L - às presidiárias serão asseguradas 
condições para que possam permanecer 
com seus filhos durante o período de ama-
mentação;

LI - nenhum brasileiro será extraditado, 
salvo o naturalizado, em caso de crime co-
mum, 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 estran-
geiro por crime político ou de opinião;

LIII - ninguém será processado nem sen-
tenciado senão pela autoridade competen-
te;

LIV - ninguém será privado da liberdade 
ou de seus bens sem o devido processo le-
gal;

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 ine-
rentes;

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 crimi-
nal, salvo nas hipóteses previstas em 
lei;       (Regulamento)

LIX - será admitida ação privada nos cri-
mes de ação pública, se esta não for inten-
tada no prazo legal;

LX - a lei só poderá restringir a publici-
dade dos atos processuais quando a de-
fesa da intimidade ou o interesse social o 
exigirem;

LXI - ninguém será preso senão em fla-
grante delito ou por ordem escrita e fun-
damentada de autoridade judiciária com-
petente, salvo nos casos de transgressão 
militar ou crime propriamente militar, de-
finidos em lei;
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LXII - a prisão de qualquer pessoa e o 
local onde se encontre serão comunicados 
imediatamente ao juiz competente e à fa-
mília 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 assis-
tência da família e de advogado;

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

LXV - a prisão ilegal será imediatamen-
te 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 inadimplemen-
to voluntário e inescusável de obrigação ali-
mentícia 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 líqui-
do e certo, não amparado por habeas 
corpus ou habeas data, quando o res-
ponsável pela ilegalidade ou abuso de 
poder for autoridade pública ou agente 
de pessoa jurídica no exercício de atri-
buições do Poder Público;

LXX - o mandado de segurança cole-
tivo pode ser impetrado por:

a) partido político com representação 
no Congresso Nacional;

b) organização sindical, entidade de 
classe ou associação legalmente consti-
tuída e em funcionamento há pelo me-
nos 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 exer-
cício dos direitos e liberdades constitucio-
nais e das prerrogativas inerentes à nacio-
nalidade, 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 governa-
mentais ou de caráter público;

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

LXXIII - qualquer cidadão é parte le-
gítima 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 his-
tórico e cultural, ficando o autor, salvo 
comprovada má-fé, isento de custas ju-
diciais e do ônus da sucumbência;

LXXIV - o Estado prestará assistência 
jurídica integral e gratuita aos que com-
provarem insuficiência de recursos;

LXXV - o Estado indenizará o conde-
nado por erro judiciário, assim como o 
que ficar preso além do tempo fixado na 
sentença;

LXXVI - são gratuitos para os re-
conhecidamente 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.    (Regulamento)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e 
administrativo, são assegurados a razoá-
vel duração do processo e os meios que 
garantam a celeridade de sua tramita-
ção.     (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 45, de 2004)(Vide ADIN 3392)

LXXIX - é assegurado, nos termos 
da lei, o direito à proteção dos dados 
pessoais, inclusive nos meios digitais.   
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 
115, de 2022)

§ 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 
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pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004)    (Atos aprovados na forma deste 
parágrafo: DLG nº 186, de 2008, DEC 
6.949, de 2009, DLG 261, de 2015, DEC 
9.522, de 2018)  (Vide ADIN 3392)

§ 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)

DOS DIREITOS SOCIAIS 
ART. 6º AO 11º.

Fique Atento!

Os direitos sociais regem-se 
pelos princípios abaixo:
→ Princípio da proibição do 
retrocesso: qualifica-se pela 
impossibilidade de redução 
do grau de concretização dos 
direitos sociais já implementa-
dos pelo Estado. Ou seja, uma 
vez alcançado determinado 
grau de concretização de um 
direito social, fica o legislador 
proibido de suprimir ou redu-
zir essa concretização sem que 
haja a criação de mecanismos 
equivalentes chamados de 
medias compensatórias.
→ Princípio da reserva do 
possível: a implementação 
dos direitos e garantias funda-
mentais de segunda geração 
esbarram no óbice do finan-
ceiramente possível.
→ Princípio do mínimo exis-
tencial: é um conjunto de 
bens e direitos vitais básicos 
indispensáveis a uma vida hu-
mana digna, intrinsecamen-
te ligado ao fundamento da 
dignidade da pessoa humana 
previsto no Artigo 1º, III, CF. 
A efetivação do mínimo exis-
tencial não se sujeita à reserva 
do possível, pois tais direitos 
se encontram na estrutura dos 
serviços púbicos essenciais.

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 6º São direitos sociais a 
educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o 
lazer, a segurança, a previdência social, 
a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição.(Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 90, de 2015)

Parágrafo único. Todo brasileiro em 
situação de vulnerabilidade social terá 
direito a uma renda básica familiar, ga-
rantida pelo poder público em programa 
permanente de transferência de renda, 
cujas normas e requisitos de acesso serão 
determinados em lei, observada a legis-
lação fiscal e orçamentária(Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 114, de 2021)

 Art. 7º São direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social:

I - relação de emprego protegida 
contra despedida arbitrária ou sem justa 
causa, nos termos de lei complementar, 
que preverá indenização compensató-
ria, dentre outros direitos;

II - seguro-desemprego, em caso de 
desemprego involuntário;

III - fundo de garantia do tempo de 
serviço;

IV - salário mínimo , fixado em lei, na-
cionalmente unificado, capaz de aten-
der a suas necessidades vitais básicas e 
às de sua família com moradia, alimen-
tação, educação, saúde, lazer, vestuário, 
higiene, transporte e previdência social, 
com reajustes periódicos que lhe pre-
servem o poder aquisitivo, sendo veda-
da sua vinculação para qualquer fim;

V - piso salarial proporcional à exten-
são e à complexidade do trabalho;

VI - irredutibilidade do salário, salvo 
o disposto em convenção ou acordo co-
letivo;

VII - garantia de salário, nunca infe-
rior ao mínimo, para os que percebem 
remuneração variável;

VIII - décimo terceiro salário com 
base na remuneração integral ou no va-
lor da aposentadoria;

IX – remuneração do trabalho notur-
no superior à do diurno;

X - proteção do salário na forma da lei, 
constituindo crime sua retenção dolosa;

XI – participação nos lucros, ou resul-
tados, desvinculada da remuneração, e, 
excepcionalmente, participação na gestão 
da empresa, conforme definido em lei;

XII - salário-família pago em razão 
do dependente do trabalhador de baixa 
renda nos termos da lei;(Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 
1998)
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XIII - duração do trabalho normal não 
superior a oito horas diárias e quarenta 
e quatro semanais, facultada a compen-
sação de horários e a redução da jorna-
da, mediante acordo ou convenção co-
letiva de trabalho;(Vide Decreto-Lei nº 
5.452, de 1943)

XIV - jornada de seis horas para o tra-
balho realizado em turnos ininterruptos 
de revezamento, salvo negociação cole-
tiva;

XV - repouso semanal remunerado, 
preferencialmente aos domingos;

XVI - remuneração do serviço ex-
traordinário superior, no mínimo, em 
cinquenta por cento à do normal;   (Vide 
Del 5.452, art. 59 § 1º)

XVII - gozo de férias anuais remune-
radas com, pelo menos, um terço a mais 
do que o salário normal;

XVIII - licença à gestante, sem prejuí-
zo do emprego e do salário, com a du-
ração de cento e vinte dias;

XIX - licença-paternidade, nos termos 
fixados em lei;

XX - proteção do mercado de traba-
lho da mulher, mediante incentivos es-
pecíficos, nos termos da lei;

XXI - aviso prévio proporcional ao 
tempo de serviço, sendo no mínimo de 
trinta dias, nos termos da lei;

XXII - redução dos riscos inerentes ao 
trabalho, por meio de normas de saúde, 
higiene e segurança;

XXIII - adicional de remuneração para 
as atividades penosas, insalubres ou pe-
rigosas, na forma da lei;

XXIV - aposentadoria;
XXV - assistência gratuita aos filhos e 

dependentes desde o nascimento até 5 
(cinco) anos de idade em creches e pré-
-escolas;(Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006)

XXVI - reconhecimento das conven-
ções e acordos coletivos de trabalho;

XXVII - proteção em face da automa-
ção, na forma da lei;

XXVIII - seguro contra acidentes de 
trabalho, a cargo do empregador, sem 
excluir a indenização a que este está obri-
gado, quando incorrer em dolo ou culpa;

XXIX - ação, quanto aos créditos re-
sultantes das relações de trabalho, com 
prazo prescricional de cinco anos para 

os trabalhadores urbanos e rurais, até o 
limite de dois anos após a extinção do 
contrato de trabalho;  (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 28, de 2000)

a) (Revogada).       (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 28, de 2000)

b) (Revogada).      (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 28, de 2000)

XXX - proibição de diferença de salá-
rios, de exercício de funções e de critério 
de admissão por motivo de sexo, idade, 
cor ou estado civil;

XXXI - proibição de qualquer discri-
minação no tocante a salário e critérios 
de admissão do trabalhador portador 
de deficiência;

XXXII - proibição de distinção entre 
trabalho manual, técnico e intelectual 
ou entre os profissionais respectivos;

XXXIII - proibição de trabalho notur-
no, perigoso ou insalubre a menores de 
dezoito e de qualquer trabalho a me-
nores de dezesseis anos, salvo na con-
dição de aprendiz, a partir de quatorze 
anos;     (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)

XXXIV - igualdade de direitos entre o 
trabalhador com vínculo empregatício 
permanente e o trabalhador avulso.

Parágrafo único. São assegurados à 
categoria dos trabalhadores domésticos 
os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, 
VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, 
XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendi-
das as condições estabelecidas em lei e 
observada a simplificação do cumprimen-
to das obrigações tributárias, principais 
e acessórias, decorrentes da relação de 
trabalho e suas peculiaridades, os previs-
tos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, 
bem como a sua integração à previdên-
cia social.      (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 72, de 2013)

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

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

II - é vedada a criação de mais de 
uma organização sindical, em qualquer 
grau, representativa de categoria pro-
fissional ou econômica, na mesma base 
territorial, que será definida pelos tra-
balhadores ou empregadores interessa-
dos, não podendo ser inferior à área de 
um Município;

III - ao sindicato cabe a defesa dos 
direitos e interesses coletivos ou indi-
viduais da categoria, inclusive em ques-
tões judiciais ou administrativas;

IV - a assembleia geral fixará a contri-
buição que, em se tratando de categoria 
profissional, será descontada em folha, 
para custeio do sistema confederativo 
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da representação sindical respectiva, in-
dependentemente da contribuição pre-
vista 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 empre-
gado 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 gra-
ve nos termos da lei.

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

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

§ 1º A lei definirá os serviços ou 
atividades essenciais e disporá sobre 
o atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade.

§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os 
responsáveis às penas da lei.

 Art. 10. É assegurada a participação 
dos trabalhadores e empregadores 
nos colegiados dos órgãos públicos 
em que seus interesses profissionais 
ou previdenciários sejam objeto de 
discussão e deliberação.

 Art. 11. Nas empresas de mais de 
duzentos empregados, é assegurada 
a eleição de um representante destes 
com a finalidade exclusiva de promover-
lhes o entendimento direto com os 
empregadores.

DA NACIONALIDADE
ART. 12º AO 13º.

Dica!

A Nacionalidade é o vínculo 
jurídico-político de Direito Pú-
blico interno, que faz da pes-
soa um dos elementos com-
ponentes da dimensão pes-
soal do Estado (o seu povo).

CAPÍTULO III
DA NACIONALIDADE

Art. 12. São brasileiros:
I - natos:
a) os nascidos na República Federa-

tiva do Brasil, ainda que de pais estran-
geiros, 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 Repú-
blica 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 re-
sidir na República Federativa do Brasil e 
optem, em qualquer tempo, depois de 
atingida a maioridade, pela nacionalida-
de brasileira;(Redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 54, de 2007)

II - naturalizados:
a) os que, na forma da lei, adquiram 

a nacionalidade brasileira, exigidas aos 
originários de países de língua portu-
guesa apenas residência por um ano 
ininterrupto e idoneidade moral;

b) os estrangeiros de qualquer nacio-
nalidade, residentes na República Fede-
rativa 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 



50

Anotações

CO
N

ST
IT

U
CI

O
N

A
L

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 De-
putados;

III - de Presidente do Senado Federal;
IV - de Ministro do Supremo Tribunal 

Federal;
V - da carreira diplomática;
VI - de oficial das Forças Armadas.
VII - de Ministro de Estado da Defe-

sa (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 ati-
vidade 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 naciona-
lidade originária pela lei estrangei-
ra;       (Incluído pela Emenda Constitu-
cional 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 ter-
ritório ou para o exercício de direitos 
civis;       (Incluído pela Emenda Consti-
tucional de Revisão nº 3, de 1994)

 Art. 13. A língua portuguesa é o 
idioma oficial da República Federativa 
do Brasil.

§ 1º São símbolos da República 
Federativa do Brasil a bandeira, o hino, 
as armas e o selo nacionais.

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios poderão ter símbolos 
próprios.

DOS DIREITOS POLÍTICOS E 
PARTIDOS POLÍTICOS

 ART. 14º AO 17º.

Dica!

De acordo com José Afonso da 
Silva, os direitos políticos, re-
lacionados à primeira geração 
dos direitos e garantias funda-
mentais, consistem no conjun-
to de normas que asseguram o 
direito subjetivo de participa-
ção no processo político e nos 
órgãos governamentais.

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 po-

líticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circuns-

crição;
V - a filiação partidária;   Regulamento
VI - a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente 

e Vice-Presidente da República e Sena-
dor;
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b) trinta anos para Governador e Vi-
ce-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 subsequente.      (Re-
dação 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 consanguíneos 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 ser-
viço, será agregado pela autoridade supe-
rior 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.

§ 12. Serão realizadas 
concomitantemente às eleições 
municipais as consultas populares 
sobre questões locais aprovadas pelas 

Câmaras Municipais e encaminhadas 
à Justiça Eleitoral até 90 (noventa) dias 
antes da data das eleições, observados 
os limites operacionais relativos ao 
número de quesitos.    (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 111, de 2021)

§ 13. As manifestações favoráveis e 
contrárias às questões submetidas às 
consultas populares nos termos do § 
12 ocorrerão durante as campanhas 
eleitorais, sem a utilização de 
propaganda gratuita no rádio e na 
televisão.    (Incluído pela Emenda Cons-
titucional nº 111, de 2021)

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)

Dica!

De acordo com os ensinamen-
tos de José Afonso da Silva, o 
partido político é uma forma 
de agremiação de um grupo 
social que se propõe a organi-
zar, coordenar e instrumentar a 
vontade popular com o fim de 
assumir o poder para realizar 
seu programa de governo.
Os partidos são a base do sis-
tema político brasileiro, pois a 
filiação a partido político é uma 
das condições de elegibilidade.
Trata-se de um privilégio aos 
ideais políticos, que devem 
estar acima das características 
pessoais do candidato.
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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:       Regulamento

I - caráter nacional;
II - proibição de recebimento de recur-

sos financeiros de entidade ou governo 
estrangeiros ou de subordinação a estes;

III - prestação de contas à Justiça Elei-
toral;

IV - funcionamento parlamentar de acor-
do 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 Câ-
mara 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 Constitu-
cional nº 97, de 2017)

II - tiverem elegido pelo menos quin-
ze 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 Consti-
tucional nº 97, de 2017)

§ 6º Os Deputados Federais, os 
Deputados Estaduais, os Deputados 
Distritais e os Vereadores que se 
desligarem do partido pelo qual tenham 
sido eleitos perderão o mandato, salvo 
nos casos de anuência do partido ou 
de outras hipóteses de justa causa 
estabelecidas em lei, não computada, 
em qualquer caso, a migração de partido 
para fins de distribuição de recursos do 
fundo partidário ou de outros fundos 
públicos e de acesso gratuito ao rádio 
e à televisão.   (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 111, de 2021)

§ 7º Os partidos políticos devem 
aplicar no mínimo 5% (cinco por cento) 
dos recursos do fundo partidário na 
criação e na manutenção de programas 
de promoção e difusão da participação 
política das mulheres, de acordo com os 
interesses intrapartidários. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 117, de 2022)

§ 8º O montante do Fundo Especial 
de Financiamento de Campanha e da 
parcela do fundo partidário destinada a 
campanhas eleitorais, bem como o tempo 
de propaganda gratuita no rádio e na 
televisão a ser distribuído pelos partidos 
às respectivas candidatas, deverão ser 
de no mínimo 30% (trinta por cento), 
proporcional ao número de candidatas, e a 
distribuição deverá ser realizada conforme 
critérios definidos pelos respectivos órgãos 
de direção e pelas normas estatutárias, 
considerados a autonomia e o interesse 
partidário.(Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 117, de 2022)
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DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO: 
ART. 18º AO 33º.

TÍTULO III
Da Organização do Estado

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-AD-

MINISTRATIVA

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)     Vide art. 96 - ADCT

Fique Atento!

Nos termos do supracitado 
Artigo 18, a organização políti-
co-administrativa da República 
Federativa do Brasil compreen-
de a União, os Estados, o Dis-
trito Federal e os Municípios, 
todos autônomos (não sobe-
ranos). Trata-se de norma que 
reflete a forma federativa de 
Estado.
Ser ente autônomo dentro de 
um federalismo significa a pos-
sibilidade de implementar uma 
gestão particularizada, mas 
sempre respeitando os limites 
impostos pelos princípios e 
regras do Estado federal. Daí, 
têm-se os seguintes elemen-
tos:
→ Auto-organização: permite 
aos Estados-membros criarem 
as Constituições Estaduais (Ar-
tigo 25 da CF) e aos Municípios 
firmarem suas Leis Orgânicas 
(Artigo 29 da CF);
→ Auto legislação: os entes 
da federação podem estabe-
lecer normas gerais e abstratas 
próprias, a exemplos das leis 
estaduais e municipais (Artigos 
22 e 24 da CF);
→ Auto governo: os Estados 
membros terão seus Governa-
dores e Deputados estaduais, 
enquanto os Municípios pos-
suirão Prefeitos e Vereadores, 
nos termos dos Artigos 27 a 29 
da CF;
→ Auto administração: os 
membros da federação podem 
prestar e manter serviços pró-
prios, atendendo às compe-
tências administrativas da CF, 
notadamente de seu Artigo 23.

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - estabelecer cultos religiosos ou 
igrejas, subvencioná-los, 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 públi-
cos;

III - criar distinções entre brasileiros 
ou preferências entre si.
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Fique Atento!

A Repartição de competências 
é a técnica de distribuição de 
competências administrativas, 
legislativas e tributárias aos 
entes federativos para que 
não haja conflitos de atribui-
ções dentro do território na-
cional.
Competência é a capacidade 
para emitir decisões dentro de 
um campo específico.
A Constituição trabalha com 
três naturezas de competên-
cia, a administrativa, legislati-
va e a tributária.
→ Competência administra-
tiva ou material: refere-se à 
execução de alguma atividade 
estatal, ou seja, é a capacidade 
para atuar concretamente so-
bre a matéria;
→ Competência legislativa: 
atribui iniciativa para legislar 
sobre determinada matéria, ou 
seja, é a capacidade para esta-
belecer normas gerais e abstra-
tas sobre determinado campo;
→ Competência tributária: 
refere-se ao poder de instituir 
tributos.

CAPÍTULO II
DA UNIÃO

Dica!

A União é a pessoa jurídica de 
Direito Público interno, parte 
integrante da Federação bra-
sileira dotada de autonomia. 
Possui capacidade de auto-or-
ganização (Constituição Fede-
ral), autogoverno, auto legisla-
ção (Artigo 22 da CF) e autoad-
ministração (Artigo 20 da CF).

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 am-
biental, definidas em lei;

III - os lagos, rios e quaisquer corren-
tes de água em terrenos de seu domí-
nio, 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 conte-
nham a sede de Municípios, exceto aque-
las 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 exclu-
siva;

VI - o mar territorial;
VII - os terrenos de marinha e seus 

acrescidos;
VIII - os potenciais de energia hidráu-

lica;
IX - os recursos minerais, inclusive os 

do subsolo;
X - as cavidades naturais subterrâ-

neas e os sítios arqueológicos e pré-his-
tóricos;

XI - as terras tradicionalmente ocupa-
das pelos índios.

§ 1º É assegurada, nos termos da lei, 
à União, aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios a 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.   (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 102, de 
2019)      (Produção de efeito)

§ 2º A faixa de até cento e cinquenta 
quilômetros de largura, ao longo das 
fronteiras terrestres, designada como 
faixa de fronteira, é considerada funda-
mental para defesa do território nacio-
nal, e sua ocupação e utilização serão 
reguladas em lei.

 Art. 21. Compete à União:
I - manter relações com Estados es-

trangeiros 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 estrangei-
ras transitem pelo território nacional ou 
nele permaneçam temporariamente;

V - decretar o estado de sítio, o es-
tado de defesa e a intervenção federal;

VI - autorizar e fiscalizar a produção e 
o comércio de material bélico;
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VII - emitir moeda;
VIII - administrar as reservas cambiais 

do País e fiscalizar as operações de na-
tureza financeira, especialmente as de 
crédito, câmbio e capitalização, bem 
como as de seguros e de previdência 
privada;

IX - elaborar e executar planos nacio-
nais e regionais de ordenação do terri-
tório e de desenvolvimento econômico 
e social;

X - manter o serviço postal e o cor-
reio aéreo nacional;

XI - explorar, diretamente ou median-
te autorização, concessão ou permissão, 
os serviços de telecomunicações, nos 
termos da lei, que disporá sobre a or-
ganização dos serviços, a criação de um 
órgão regulador e outros aspectos insti-
tucionais;    (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 8, de 15/08/95:)

XII - explorar, diretamente ou me-
diante autorização, concessão ou per-
missão:

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 ener-
gia elétrica e o aproveitamento energé-
tico dos cursos de água, em articulação 
com os Estados onde se situam os po-
tenciais hidroenergéticos;

c) a navegação aérea, aeroespacial e 
a infra-estrutura aeroportuária;

d) os serviços de transporte ferroviá-
rio e aquaviário entre portos brasileiros 
e fronteiras nacionais, ou que transpo-
nham os limites de Estado ou Território;

e) os serviços de transporte rodoviá-
rio interestadual e internacional de pas-
sageiros;

f) os portos marítimos, fluviais e la-
custres;

XIII - organizar e manter o Poder Ju-
diciário, o Ministério Público do Distrito 
Federal e dos Territórios e a Defenso-
ria Pública dos Territórios;      (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 69, 
de 2012)(Produção de efeito)

XIV - organizar e manter a polícia ci-
vil, a polícia penal, a polícia militar e o 
corpo de bombeiros militar do Distrito 
Federal, bem como prestar assistên-
cia financeira ao Distrito Federal para a 

execução de serviços públicos, por meio 
de fundo próprio;    (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 104, de 2019)

XV - organizar e manter os serviços 
oficiais de estatística, geografia, geolo-
gia 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 pú-
blicas, especialmente as secas e as inun-
dações;

XIX - instituir sistema nacional de ge-
renciamento de recursos hídricos e de-
finir critérios de outorga de direitos de 
seu uso; (Regulamento)

XX - instituir diretrizes para o desen-
volvimento urbano, inclusive habitação, 
saneamento básico e transportes urba-
nos;

XXI - estabelecer princípios e diretri-
zes para o sistema nacional de viação;

XXII - executar os serviços de polícia 
marítima, aeroportuária e de frontei-
ras;    (Redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 19, de 1998)

XXIII - explorar os serviços e instala-
ções nucleares de qualquer natureza e 
exercer monopólio estatal sobre a pes-
quisa, a lavra, o enriquecimento e re-
processamento, a industrialização e o 
comércio de minérios nucleares e seus 
derivados, atendidos os seguintes prin-
cípios e condições:

a) toda atividade nuclear em territó-
rio nacional somente será admitida para 
fins pacíficos e mediante aprovação do 
Congresso Nacional;

b) sob regime de permissão, são 
autorizadas a comercialização e a utili-
zação de radioisótopos para pesquisa 
e uso agrícolas e industriais;(Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 
118, de 2022)

c) sob regime de permissão, são au-
torizadas a produção, a comercialização 
e a utilização de radioisótopos para pes-
quisa e uso médicos;  (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 118, de 2022)

d) a responsabilidade civil por da-
nos nucleares independe da existência 
de culpa; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 49, de 2006)
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XXIV - organizar, manter e executar a 
inspeção do trabalho;

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

XXVI - organizar e fiscalizar a prote-
ção e o tratamento de dados pessoais, 
nos termos da lei.  (Incluído pela Emen-
da Constitucional nº 115, de 2022)

Art. 22. Compete privativamente à 
União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, pro-
cessual, eleitoral, agrário, marítimo, ae-
ronáutico, 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, tele-

comunicações e radiodifusão;
V - serviço postal;
VI - sistema monetário e de medidas, 

títulos e garantias dos metais;
VII - política de crédito, câmbio, se-

guros e transferência de valores;
VIII - comércio exterior e interesta-

dual;
IX - diretrizes da política nacional de 

transportes;
X - regime dos portos, navegação la-

custre, fluvial, marítima, aérea e aeroes-
pacial;

XI - trânsito e transporte;
XII - jazidas, minas, outros recursos 

minerais e metalurgia;
XIII - nacionalidade, cidadania e na-

turalização;
XIV - populações indígenas;
XV - emigração e imigração, entrada, 

extradição e expulsão de estrangeiros;
XVI - organização do sistema na-

cional de emprego e condições para o 
exercício de profissões;

XVII - organização judiciária, do Mi-
nistério 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 sor-
teios;

XXI - normas gerais de organiza-
ção, efetivos, material bélico, garantias, 
convocação, mobilização, inatividades 
e pensões das polícias militares e dos 
corpos de bombeiros militares;       (Re-
dação dada pela Emenda Constitucional 
nº 103, de 2019)

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

XXIII - seguridade social;
XXIV - diretrizes e bases da educação 

nacional;
XXV - registros públicos;
XXVI - atividades nucleares de qual-

quer 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 ae-
roespacial, defesa marítima, defesa civil 
e mobilização nacional;

XXIX - propaganda comercial.
XXX - proteção e tratamento de da-

dos pessoais.     (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 115, de 2022)

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 porta-
doras de deficiência;     (Vide ADPF 672)

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;

IV - impedir a evasão, a destruição e a 
descaracterização de obras de arte e de 
outros bens de valor histórico, artístico 
ou cultural;
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V -  proporcionar os meios de acesso 
à cultura, à educação, à ciência, à tecno-
logia, à pesquisa e à inovação;       (Re-
dação 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 agrope-
cuária e organizar o abastecimento ali-
mentar;

IX - promover programas de constru-
ção de moradias e a melhoria das con-
dições habitacionais e de saneamento 
básico;(Vide ADPF 672)

X - combater as causas da pobreza 
e os fatores de marginalização, promo-
vendo a integração social dos setores 
desfavorecidos;

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar 
as concessões de direitos de pesquisa e 
exploração de recursos hídricos e mine-
rais em seus territórios;

XII - estabelecer e implantar política de 
educação para a segurança do trânsito.

Parágrafo único. Leis complementa-
res fixarão normas para a cooperação 
entre a União e os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, tendo em vis-
ta o equilíbrio do desenvolvimento e do 
bem-estar em âmbito nacional.     (Re-
dação 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, financeiro, pe-
nitenciário, econômico e urbanísti-
co;   (Vide Lei nº 13.874, de 2019)

II - orçamento;
III - juntas comerciais;
IV - custas dos serviços forenses;
V - produção e consumo;
VI - florestas, caça, pesca, fauna, con-

servação 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, his-
tórico, turístico e paisagístico;

IX - educação, cultura, ensino, despor-
to, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvol-
vimento e inovação;(Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

X - criação, funcionamento e proces-
so do juizado de pequenas causas;

XI - procedimentos em matéria pro-
cessual;

XII - previdência social, proteção e 
defesa da saúde;       (Vide ADPF 672)

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.   (Vide Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º A competência da União para 
legislar sobre normas gerais não 
exclui a competência suplementar dos 
Estados.   (Vide Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3º Inexistindo lei federal sobre 
normas gerais, os Estados exercerão 
a competência legislativa plena, para 
atender a suas peculiaridades.   (Vide Lei 
nº 13.874, de 2019)

§ 4º A superveniência de lei federal 
sobre normas gerais suspende a 
eficácia da lei estadual, no que lhe for 
contrário.   (Vide Lei nº 13.874, de 2019)

CAPÍTULO III
DOS ESTADOS FEDERADOS

Dica!

Os Estados-membros são 
pessoas jurídicas de Direito 
Público interno, dotados 
de autonomia, em razão 
da capacidade de auto-
organização (Artigo 25 da CF), 
autoadministração (Artigo 26 
da CF), autogoverno (Artigos 
27 e 28 da CF) e auto legislação 
(Artigo 25 e parágrafos da CF).

Art. 25. Os Estados organizam-se e 
regem-se pelas Constituições e leis que 
adotarem, observados os princípios 
desta Constituição.
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§ 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 subterrâ-
neas, fluentes, emergentes e em depósito, 
ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as 
decorrentes de obras da União;

II - as áreas, nas ilhas oceânicas e cos-
teiras, que estiverem no seu domínio, 
excluídas aquelas sob domínio da União, 
Municípios ou terceiros;

III - as ilhas fluviais e lacustres não per-
tencentes à União;

IV - as terras devolutas não compreen-
didas entre as da União.

 Art. 27. O número de Deputados à 
Assembleia Legislativa corresponderá ao 
triplo da representação do Estado na Câ-
mara dos Deputados e, atingido o núme-
ro 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 Assembleia Legislativa, na razão de, no 
máximo, setenta e cinco por cento daque-
le estabelecido, em espécie, para os De-
putados Federais, observado o que dis-
põem 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 Assembleias Legisla-
tivas 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 manda-
to de 4 (quatro) anos, realizar-se-á no pri-
meiro domingo de outubro, em primeiro 
turno, e no último domingo de outubro, 
em segundo turno, se houver, do ano an-
terior ao do término do mandato de seus 
antecessores, e a posse ocorrerá em 6 de 
janeiro do ano subsequente, observado, 
quanto ao mais, o disposto no art. 77 
desta Constituição.    (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 111, de 2021)

§ 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 Assembleia 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)

CAPÍTULO IV
Dos Municípios

Dica!

Sobre os Municípios, prevalece 
o entendimento de que são 
entes federativos, uma vez que 
os artigos 1º e 18 da CF, são 
expressos ao elencar a União, 
os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios como integrantes 
da Federação brasileira.

Art. 29. O Município reger-se-á por lei 
orgânica, votada em dois turnos, com o 
interstício mínimo de dez dias, e aprovada 
por dois terços dos membros da Câmara 
Municipal, que a promulgará, atendidos 
os princípios estabelecidos nesta Consti-
tuição, na Constituição do respectivo Es-
tado e os seguintes preceitos:

I - eleição do Prefeito, do Vice-Pre-
feito e dos Vereadores, para mandato 
de quatro anos, mediante pleito direto 
e simultâneo realizado em todo o País;

II - eleição do Prefeito e do Vice-Pre-
feito realizada no primeiro domingo de 
outubro do ano anterior ao término do 
mandato dos que devam suceder, apli-
cadas as regras do art. 77, no caso de 
Municípios com mais de duzentos mil 
eleitores; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 16, de1997)
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III - posse do Prefeito e do Vice-Pre-
feito no dia 1º de janeiro do ano subse-
quente ao da eleição;

IV - para a composição das Câmaras 
Municipais, será observado o limite má-
ximo de:     (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 58, de 2009) (Produção 
de efeito)   (Vide ADIN 4307)

a) 9 (nove) Vereadores, nos Municí-
pios de até 15.000 (quinze mil) habitan-
tes;   (Redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 58, de 2009)

b) 11 (onze) Vereadores, nos Municí-
pios de mais de 15.000 (quinze mil) ha-
bitantes e de até 30.000 (trinta mil) ha-
bitantes;     (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 58, de 2009)

c) 13 (treze) Vereadores, nos Muni-
cípios com mais de 30.000 (trinta mil) 
habitantes e de até 50.000 (cinquenta 
mil) habitantes;       (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 58, de 2009)

d) 15 (quinze) Vereadores, nos Mu-
nicípios de mais de 50.000 (cinquenta 
mil) habitantes e de até 80.000 (oitenta 
mil) habitantes;   (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 58, de 2009)

e) 17 (dezessete) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 80.000 (oitenta 
mil) habitantes e de até 120.000 (cento 
e vinte mil) habitantes;     (Incluída pela 
Emenda Constitucional nº 58, de 2009)

f) 19 (dezenove) Vereadores, nos Mu-
nicípios de mais de 120.000 (cento e 
vinte mil) habitantes e de até 160.000 
(cento sessenta mil) habitantes;     (In-
cluída pela Emenda Constitucional nº 
58, de 2009)

g) 21 (vinte e um) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 160.000 (cento e 
sessenta mil) habitantes e de até 300.000 
(trezentos mil) habitantes;     (Incluída pela 
Emenda Constitucional nº 58, de 2009)

h) 23 (vinte e três) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 300.000 (tre-
zentos mil) habitantes e de até 450.000 
(quatrocentos e cinquenta mil) habitan-
tes;   (Incluída pela Emenda Constitucio-
nal nº 58, de 2009)

i) 25 (vinte e cinco) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 450.000 (qua-
trocentos e cinquenta mil) habitantes e 
de até 600.000 (seiscentos mil) habitan-
tes;       (Incluída pela Emenda Constitu-
cional nº 58, de 2009)

j) 27 (vinte e sete) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 600.000 (seis-
centos mil) habitantes e de até 750.000 
(setecentos cinquenta mil) habitan-
tes;     (Incluída pela Emenda Constitu-
cional nº 58, de 2009)

k) 29 (vinte e nove) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 750.000 (sete-
centos e cinquenta mil) habitantes e de 
até 900.000 (novecentos mil) habitan-
tes;    (Incluída pela Emenda Constitu-
cional nº 58, de 2009)

l) 31 (trinta e um) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 900.000 (nove-
centos mil) habitantes e de até 1.050.000 
(um milhão e cinquenta mil) habitan-
tes;     (Incluída pela Emenda Constitu-
cional nº 58, de 2009)

m) 33 (trinta e três) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 1.050.000 (um 
milhão e cinquenta mil) habitantes e de 
até 1.200.000 (um milhão e duzentos 
mil) habitantes;     (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 58, de 2009)

n) 35 (trinta e cinco) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 1.200.000 (um 
milhão e duzentos mil) habitantes e de 
até 1.350.000 (um milhão e trezentos e 
cinquenta mil) habitantes; (Incluída pela 
Emenda Constitucional nº 58, de 2009)

o) 37 (trinta e sete) Vereadores, nos 
Municípios de 1.350.000 (um milhão e 
trezentos e cinquenta mil) habitantes e 
de até 1.500.000 (um milhão e quinhen-
tos mil) habitantes;(Incluída pela Emen-
da Constitucional nº 58, de 2009)

p) 39 (trinta e nove) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 1.500.000 (um 
milhão e quinhentos mil) habitantes 
e de até 1.800.000 (um milhão e oito-
centos mil) habitantes;    (Incluída pela 
Emenda Constitucional nº 58, de 2009)

q) 41 (quarenta e um) Vereadores, 
nos Municípios de mais de 1.800.000 
(um milhão e oitocentos mil) habitantes 
e de até 2.400.000 (dois milhões e qua-
trocentos mil) habitantes;      (Incluída 
pela Emenda Constitucional nº 58, de 
2009)

r) 43 (quarenta e três) Vereadores, 
nos Municípios de mais de 2.400.000 
(dois milhões e quatrocentos mil) habi-
tantes e de até 3.000.000 (três milhões) 
de habitantes;    (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 58, de 2009)
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s) 45 (quarenta e cinco) Vereadores, 
nos Municípios de mais de 3.000.000 
(três milhões) de habitantes e de até 
4.000.000 (quatro milhões) de habitan-
tes;      (Incluída pela Emenda Constitu-
cional nº 58, de 2009)

t) 47 (quarenta e sete) Vereadores, 
nos Municípios de mais de 4.000.000 
(quatro milhões) de habitantes e de até 
5.000.000 (cinco milhões) de habitan-
tes;      (Incluída pela Emenda Constitu-
cional nº 58, de 2009)

u) 49 (quarenta e nove) Vereadores, 
nos Municípios de mais de 5.000.000 
(cinco milhões) de habitantes e de até 
6.000.000 (seis milhões) de habitan-
tes;     (Incluída pela Emenda Constitu-
cional nº 58, de 2009)

v) 51 (cinquenta e um) Vereadores, 
nos Municípios de mais de 6.000.000 
(seis milhões) de habitantes e de até 
7.000.000 (sete milhões) de habitan-
tes;      (Incluída pela Emenda Constitu-
cional nº 58, de 2009)

w) 53 (cinquenta e três) Vereadores, 
nos Municípios de mais de 7.000.000 
(sete milhões) de habitantes e de até 
8.000.000 (oito milhões) de habitantes; 
e       (Incluída pela Emenda Constitucio-
nal nº 58, de 2009)

x) 55 (cinquenta e cinco) Vereadores, 
nos Municípios de mais de 8.000.000 
(oito milhões) de habitantes;       (Incluí-
da pela Emenda Constitucional nº 58, 
de 2009)

V - subsídios do Prefeito, do Vice-
-Prefeito e dos Secretários Municipais 
fixados por lei de iniciativa da Câmara 
Municipal, 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)

VI - o subsídio dos Vereadores será fi-
xado pelas respectivas Câmaras Municipais 
em cada legislatura para a subsequente, 
observado o que dispõe esta Constituição, 
observados os critérios estabelecidos na 
respectiva Lei Orgânica e os seguintes limi-
tes máximos: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 25, de 2000)

a) em Municípios de até dez mil habi-
tantes, o subsídio máximo dos Vereado-
res corresponderá a vinte por cento do 
subsídio dos Deputados Estaduais;(In-
cluído pela Emenda Constitucional nº 
25, de 2000)

b) em Municípios de dez mil e um 
a cinquenta mil habitantes, o subsídio 
máximo dos Vereadores corresponderá 
a trinta por cento do subsídio dos Depu-
tados Estaduais;      (Incluído pela Emen-
da Constitucional nº 25, de 2000)

c) em Municípios de cinquenta mil 
e um a cem mil habitantes, o subsídio 
máximo dos Vereadores corresponderá 
a quarenta por cento do subsídio dos 
Deputados Estaduais;      (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 25, de 2000)

d) em Municípios de cem mil e um 
a trezentos mil habitantes, o subsídio 
máximo dos Vereadores corresponderá 
a cinquenta por cento do subsídio dos 
Deputados Estaduais;      (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 25, de 2000)

e) em Municípios de trezentos mil e 
um a quinhentos mil habitantes, o subsí-
dio máximo dos Vereadores correspon-
derá a sessenta por cento do subsídio 
dos Deputados Estaduais;  (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 25, de 2000)

f) em Municípios de mais de quinhen-
tos mil habitantes, o subsídio máximo 
dos Vereadores corresponderá a setenta 
e cinco por cento do subsídio dos Depu-
tados Estaduais;       (Incluído pela Emen-
da Constitucional nº 25, de 2000)

VII - o total da despesa com a remu-
neração dos Vereadores não poderá ul-
trapassar o montante de cinco por cento 
da receita do Município; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 1, de 1992)

VIII - inviolabilidade dos Vereadores 
por suas opiniões, palavras e votos no 
exercício do mandato e na circunscrição 
do Município;   (Renumerado do inciso VI, 
pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992)

IX - proibições e incompatibilidades, 
no exercício da vereança, similares, no 
que couber, ao disposto nesta Consti-
tuição para os membros do Congresso 
Nacional e na Constituição do respecti-
vo Estado para os membros da Assem-
bleia Legislativa;       (Renumerado do 
inciso VII, pela Emenda Constitucional 
nº 1, de 1992)

X - julgamento do Prefeito perante o 
Tribunal de Justiça;      (Renumerado do 
inciso VIII, pela Emenda Constitucional 
nº 1, de 1992)

XI - organização das funções legisla-
tivas e fiscalizadoras da Câmara Muni-
cipal;     (Renumerado do inciso IX, pela 
Emenda Constitucional nº 1, de 1992)
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XII - cooperação das associações 
representativas no planejamento mu-
nicipal; (Renumerado do inciso X, pela 
Emenda Constitucional nº 1, de 1992)

XIII - iniciativa popular de projetos 
de lei de interesse específico do Municí-
pio, da cidade ou de bairros, através de 
manifestação de, pelo menos, cinco por 
cento do eleitorado;       (Renumerado 
do inciso XI, pela Emenda Constitucional 
nº 1, de 1992)

XIV - perda do mandato do Prefei-
to, nos termos do art. 28, parágrafo 
único. (Renumerado do inciso XII, pela 
Emenda Constitucional nº 1, de 1992)

Art.  29-A.  O total da despesa do 
Poder Legislativo Municipal, incluídos 
os subsídios dos Vereadores e excluídos 
os gastos com inativos, não poderá 
ultrapassar os seguintes percentuais, 
relativos ao somatório da receita tributária 
e das transferências previstas no § 5o do 
art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente 
realizado no exercício anterior:       (Incluí-
do pela Emenda Constitucional nº 25, de 
2000)(Vide Emenda Constitucional nº 109, 
de 2021)     (Vigência)

I - 7% (sete por cento) para Muni-
cípios com população de até 100.000 
(cem mil) habitantes;(Redação dada pela 
Emenda Constituição Constitucional nº 
58, de 2009) (Produção de efeito)

II - 6% (seis por cento) para Municí-
pios com população entre 100.000 (cem 
mil) e 300.000 (trezentos mil) habitan-
tes;       (Redação dada pela Emenda Cons-
tituição Constitucional nº 58, de 2009)

III - 5% (cinco por cento) para Municípios 
com população entre 300.001 (trezentos mil 
e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitan-
tes;    (Redação dada pela Emenda Constitui-
ção Constitucional nº 58, de 2009)

IV - 4,5% (quatro inteiros e cinco déci-
mos por cento) para Municípios com po-
pulação entre 500.001 (quinhentos mil e 
um) e 3.000.000 (três milhões) de habitan-
tes;    (Redação dada pela Emenda Consti-
tuição Constitucional nº 58, de 2009)

V - 4% (quatro por cento) para Mu-
nicípios com população entre 3.000.001 
(três milhões e um) e 8.000.000 (oito mi-
lhões) de habitantes;     (Incluído pela 
Emenda Constituição Constitucional nº 
58, de 2009)

VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos 
por cento) para Municípios com população 
acima de 8.000.001 (oito milhões e um) ha-
bitantes.(Incluído pela Emenda Constituição 
Constitucional nº 58, de 2009)

§ 1o  A Câmara Municipal não 
gastará mais de setenta por cento de 
sua receita com folha de pagamento, 
incluído o gasto com o subsídio de seus 
Vereadores.     (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 25, de 2000)

§ 2o  Constitui crime de 
responsabilidade do Prefeito 
Municipal:   (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 25, de 2000)

I - efetuar repasse que supere os limi-
tes definidos neste artigo;     (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 25, de 2000)

II - não enviar o repasse até o dia 
vinte de cada mês; ou     (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 25, de 2000)

III - enviá-lo a menor em relação à 
proporção fixada na Lei Orçamentá-
ria. (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 25, de 2000)

§ 3o  Constitui crime de 
responsabilidade do Presidente da 
Câmara Municipal o desrespeito ao § 
1o deste artigo.      (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 25, de 2000)

Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interes-

se local;
II - suplementar a legislação federal e a 

estadual no que couber;(Vide ADPF 672)
III - instituir e arrecadar os tributos 

de sua competência, bem como aplicar 
suas rendas, sem prejuízo da obrigato-
riedade de prestar contas e publicar ba-
lancetes nos prazos fixados em lei;

IV - criar, organizar e suprimir distri-
tos, observada a legislação estadual;

V - organizar e prestar, diretamente 
ou sob regime de concessão ou permis-
são, os serviços públicos de interesse 
local, incluído o de transporte coletivo, 
que tem caráter essencial;

VI - manter, com a cooperação téc-
nica e financeira da União e do Estado, 
programas de educação infantil e de 
ensino fundamental;(Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

VII - prestar, com a cooperação técnica 
e financeira da União e do Estado, serviços 
de atendimento à saúde da população;
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VIII - promover, no que couber, ade-
quado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do par-
celamento e da ocupação do solo urbano;

IX - promover a proteção do patrimô-
nio histórico-cultural local, observada a 
legislação e a ação fiscalizadora federal 
e estadual.

Art. 31. A fiscalização do Município será 
exercida pelo Poder Legislativo Municipal, 
mediante controle externo, e pelos 
sistemas de controle interno do Poder 
Executivo Municipal, na forma da lei.

§ 1º O controle externo da Câmara 
Municipal será exercido com o auxílio 
dos Tribunais de Contas dos Estados 
ou do Município ou dos Conselhos ou 
Tribunais de Contas dos Municípios, 
onde houver.

§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão 
competente sobre as contas que o Prefeito 
deve anualmente prestar, só deixará de 
prevalecer por decisão de dois terços dos 
membros da Câmara Municipal.

§ 3º As contas dos Municípios ficarão, 
durante sessenta dias, anualmente, à 
disposição de qualquer contribuinte, 
para exame e apreciação, o qual poderá 
questionar-lhes a legitimidade, nos 
termos da lei.

§ 4º É vedada a criação de Tribunais, 
Conselhos ou órgãos de Contas 
Municipais.

CAPÍTULO V
DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRI-

TÓRIOS
Seção I

DO DISTRITO FEDERAL

Dica!

O Distrito Federal é o ente 
federativo com competências 
parcialmente tuteladas pela União, 
conforme se extrai dos Artigos 21, 
XIII e XIV, e 22, VII da CF.
Por ser considerado um ente 
político dotado de autonomia, 
possui capacidade de auto-
organização (Artigo 32 da CF), 
autogoverno (Artigo 32, §§ 2º 
e 3º da CF), autoadministração 
(Artigo 32, §§ 1º e 4º da CF) e auto 
legislação (Artigo 32, § 1º da CF).

Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua 
divisão em Municípios, reger- se-á por 
lei orgânica, votada em dois turnos com 
interstício mínimo de dez dias, e aprova-
da por dois terços da Câmara Legislati-
va, que a promulgará, atendidos os prin-
cípios 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, da polícia civil, da polícia 
penal, da polícia militar e do corpo de 
bombeiros militar.  (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 104, de 2019)

Seção II
DOS TERRITÓRIOS

Dica!

Os Territórios possuem 
natureza jurídica de autarquias 
territoriais integrantes da 
Administração indireta da 
União. Por isso, não são 
dotados de autonomia 
política.

Art. 33. A lei disporá sobre a 
organização administrativa e judiciária 
dos Territórios.

§ 1º Os Territórios poderão ser 
divididos em Municípios, aos quais se 
aplicará, no que couber, o disposto no 
Capítulo IV deste Título.

§ 2º As contas do Governo do 
Território serão submetidas ao 
Congresso Nacional, com parecer prévio 
do Tribunal de Contas da União.

§ 3º Nos Territórios Federais com 
mais de cem mil habitantes, além do 
Governador nomeado na forma desta 
Constituição, haverá órgãos judiciários de 
primeira e segunda instância, membros 
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do Ministério Público e defensores 
públicos federais; a lei disporá sobre as 
eleições para a Câmara Territorial e sua 
competência deliberativa.

DO PODER LEGISLATIVO: 
ART. 44º AO 58º.

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
(Redação dada pela Emenda Consti-

tucional nº 80, de 2014)
CAPÍTULO I

DO PODER LEGISLATIVO
SEÇÃO I

DO CONGRESSO NACIONAL

Fique Atento!

O Poder Legislativo possui as 
funções típicas de elaborar 
normas gerais e abstratas (leis) 
e exercer a atividade fiscaliza-
tória. Esta fiscalização engloba 
tanto a econômico-financeira 
(Artigos 70 a 75 da CF), bem 
como a político-administra-
tiva, por intermédio de suas 
Comissões, em especial, a Co-
missão Parlamentar de Inqué-
rito (Artigo 58, § 3º, da CF).
Como funções atípicas o Po-
der Legislativo administra e 
julga. Administra quando, por 
exemplo, nomeia, exonera, ou 
promove os seus servidores. 
Julga quando o Senado Fede-
ral decide acerca da ocorrên-
cia ou não de crime de res-
ponsabilidade cometido por 
certas autoridades previstas 
na Constituição (Artigo 52, I, II 
e parágrafo único

Art. 44. O Poder Legislativo é 
exercido pelo Congresso Nacional, que 
se compõe da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal.

Parágrafo único. Cada legislatura terá 
a duração de quatro anos.

Art. 45. A Câmara dos Deputados 
compõe-se de representantes do povo, 
eleitos, pelo sistema proporcional, em 
cada Estado, em cada Território e no 
Distrito Federal.

§ 1º O número total de Deputados, bem 
como a representação por Estado e pelo 
Distrito Federal, será estabelecido por 
lei complementar, proporcionalmente à 
população, procedendo-se aos ajustes 
necessários, no ano anterior às eleições, 
para que nenhuma daquelas unidades 
da Federação tenha menos de oito ou 
mais de setenta Deputados.   (Vide Lei 
Complementar nº 78, de 1993)

§ 2º Cada Território elegerá quatro 
Deputados.

Art. 46. O Senado Federal compõe-
se de representantes dos Estados e 
do Distrito Federal, eleitos segundo o 
princípio majoritário.

§ 1º Cada Estado e o Distrito Federal 
elegerão três Senadores, com mandato 
de oito anos.

§ 2º A representação de cada Estado 
e do Distrito Federal será renovada de 
quatro em quatro anos, alternadamente, 
por um e dois terços.

§ 3º Cada Senador será eleito com 
dois suplentes.

Art. 47. Salvo disposição 
constitucional em contrário, as 
deliberações de cada Casa e de suas 
Comissões serão tomadas por maioria 
dos votos, presente a maioria absoluta 
de seus membros.

Seção II
DAS ATRIBUIÇÕES DO CONGRES-

SO NACIONAL

 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 orça-
mentárias, 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, re-
gionais e setoriais de desenvolvimento;

V - limites do território nacional, es-
paço aéreo e marítimo e bens do domí-
nio da União;

VI - incorporação, subdivisão ou des-
membramento de áreas de Territórios 
ou Estados, ouvidas as respectivas As-
sembleias Legislativas;

VII - transferência temporária da sede 
do Governo Federal;

VIII - concessão de anistia;
IX - organização administrativa, judi-

ciária, do Ministério Público e da Defen-
soria Pública da União e dos Territórios 
e organização judiciária e do Ministério 
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Público do Distrito Federal;    (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 69, 
de 2012)  (Produção de efeito)

X – criação, transformação e extinção 
de cargos, empregos e funções públi-
cas, observado o que estabelece o art. 
84, VI, b;   (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001)

XI – criação e extinção de Ministé-
rios e órgãos da administração públi-
ca;     (Redação dada pela Emenda Cons-
titucional 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 Minis-
tros do Supremo Tribunal Federal, ob-
servado 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 tra-
tados, acordos ou atos internacionais 
que acarretem encargos ou compromis-
sos gravosos ao patrimônio nacional;

II - autorizar o Presidente da Repúbli-
ca a declarar guerra, a celebrar a paz, a 
permitir que forças estrangeiras transitem 
pelo território nacional ou nele permane-
çam temporariamente, ressalvados os ca-
sos previstos em lei complementar;

III - autorizar o Presidente e o Vice-
-Presidente da República a se ausenta-
rem do País, quando a ausência exceder 
a quinze dias;

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

V - sustar os atos normativos do Po-
der Executivo que exorbitem do poder 
regulamentar ou dos limites de delega-
ção 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 Consti-
tucional nº 19, de 1998)

VIII - fixar os subsídios do Presidente 
e do Vice-Presidente 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 pres-
tadas 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 ad-
ministração indireta;

XI - zelar pela preservação de sua 
competência legislativa em face da atri-
buição 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 mem-
bros do Tribunal de Contas da União;

XIV - aprovar iniciativas do Poder Exe-
cutivo referentes a atividades nucleares;

XV - autorizar referendo e convocar 
plebiscito;

XVI - autorizar, em terras indígenas, 
a exploração e o aproveitamento de re-
cursos hídricos e a pesquisa e lavra de 
riquezas minerais;

XVII - aprovar, previamente, a alie-
nação ou concessão de terras públicas 
com área superior a dois mil e quinhen-
tos hectares.

XVIII - decretar o estado de calami-
dade pública de âmbito nacional pre-
visto nos arts. 167-B, 167-C, 167-D, 
167-E, 167-F e 167-G desta Constitui-
ção.      (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 109, de 2021)

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 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)

§ 1º Os Ministros de Estado poderão 
comparecer ao Senado Federal, à 
Câmara dos Deputados, ou a qualquer 
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de suas Comissões, por sua iniciativa e 
mediante entendimentos com a Mesa 
respectiva, para expor assunto de 
relevância de seu Ministério.

§ 2º As Mesas da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal 
poderão encaminhar pedidos escritos 
de informações a Ministros de Estado 
ou a qualquer das pessoas referidas no 
caput deste artigo, importando em crime 
de responsabilidade a recusa, ou o não 
- atendimento, no prazo de trinta dias, 
bem como a prestação de informações 
falsas.  (Redação dada pela Emenda 
Constitucional de Revisão nº 2, de 1994)

Seção III
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

 Art. 51. Compete privativamente à 
Câmara dos Deputados:

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

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;

III - elaborar seu regimento interno;
IV – dispor sobre sua organização, 

funcionamento, polícia, criação, trans-
formação ou extinção dos cargos, em-
pregos e funções de seus serviços, e a 
iniciativa de lei para fixação da respec-
tiva remuneração, observados os parâ-
metros 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 cri-
mes de responsabilidade, bem como os 
Ministros de Estado e os Comandantes 
da Marinha, do Exército e da Aeronáu-
tica nos crimes da mesma natureza co-
nexos 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 Públi-
co, 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 se-
creto, após arguição pública, a escolha de:

a) Magistrados, nos casos estabeleci-
dos nesta Constituição;

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;
f) titulares de outros cargos que a lei 

determinar;
IV - aprovar previamente, por voto 

secreto, após arguição em sessão secre-
ta, a escolha dos chefes de missão di-
plomática 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 Presiden-
te 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 con-
dições para o montante da dívida mobi-
liária dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios;

X - suspender a execução, no todo ou 
em parte, de lei declarada inconstitucio-
nal por decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal;

XI - aprovar, por maioria absoluta e 
por voto secreto, a exoneração, de ofí-
cio, do Procurador-Geral da República 
antes do término de seu mandato;
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XII - elaborar seu regimento interno;
XIII - dispor sobre sua organização, 

funcionamento, polícia, criação, trans-
formação ou extinção dos cargos, em-
pregos e funções de seus serviços, e a 
iniciativa de lei para fixação da respec-
tiva remuneração, observados os parâ-
metros 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 funciona-
lidade do Sistema Tributário Nacional, em 
sua estrutura e seus componentes, e o de-
sempenho 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 Presi-
dente o do Supremo Tribunal Federal, li-
mitando-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 o 
exercício de função pública, sem prejuí-
zo das demais sanções judiciais cabíveis.

Seção V
DOS DEPUTADOS E DOS 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)

 Art. 54. Os Deputados e Senadores 
não poderão:

I - desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pes-

soa jurídica de direito público, autarquia, 
empresa pública, sociedade de economia 
mista ou empresa concessionária de servi-
ço público, salvo quando o contrato obe-
decer 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 ju-
rídica de direito público, ou nela exercer 
função remunerada;

b) ocupar cargo ou função de que se-
jam demissíveis “ad nutum”, nas entida-
des referidas no inciso I, “a”;

c) patrocinar causa em que seja inte-
ressada qualquer das entidades a que se 
refere o inciso I, “a”;

d) ser titulares de mais de um cargo 
ou mandato público eletivo.
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Art. 55. Perderá o mandato o 
Deputado ou Senador:

I - que infringir qualquer das proibi-
ções 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 per-
tencer, salvo licença ou missão por esta 
autorizada;

IV - que perder ou tiver suspensos os 
direitos políticos;

V - quando o decretar a Justiça Elei-
toral, nos casos previstos nesta Consti-
tuição;

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 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, Secre-
tário de Estado, do Distrito Federal, de 
Território, de Prefeitura de Capital ou 
chefe de missão diplomática temporá-
ria;

II - licenciado pela respectiva Casa 
por motivo de doença, ou para tratar, 
sem remuneração, de interesse particu-
lar, desde que, neste caso, o afastamen-
to 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.

Seção VI
DAS REUNIÕES

 Art. 57. O Congresso Nacional reunir-
se-á, anualmente, na Capital Federal, de 
2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de 
agosto a 22 de dezembro.      (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 50, 
de 2006)   

§ 1º As reuniões marcadas para essas 
datas serão transferidas para o primeiro 
dia útil subsequente, quando recaírem 
em sábados, domingos ou feriados.

§ 2º A sessão legislativa não será 
interrompida sem a aprovação do 
projeto de lei de diretrizes orçamentárias.

§ 3º Além de outros casos previstos 
nesta Constituição, a Câmara dos 
Deputados e o Senado Federal reunir-
se-ão em sessão conjunta para:

I - inaugurar a sessão legislativa;
II - elaborar o regimento comum e 

regular a criação de serviços comuns às 
duas Casas;

III - receber o compromisso do Pre-
sidente e do Vice-Presidente da Repú-
blica;

IV - conhecer do veto e sobre ele de-
liberar.

§ 4º Cada uma das Casas reunir-
se-á em sessões preparatórias, a partir 
de 1º de fevereiro, no primeiro ano 
da legislatura, para a posse de seus 
membros e eleição das respectivas 
Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, 
vedada a recondução para o mesmo 
cargo na eleição imediatamente subse-
quente.    (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 50, de 2006)

§ 5º A Mesa do Congresso Nacional 
será presidida pelo Presidente do Senado 
Federal, e os demais cargos serão exercidos, 
alternadamente, pelos ocupantes de cargos 
equivalentes na Câmara dos Deputados e 
no Senado Federal.

§ 6º A convocação extraordinária 
do Congresso Nacional far-
se-á:     (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 50, de 2006)
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I - pelo Presidente do Senado Fede-
ral, em caso de decretação de estado de 
defesa ou de intervenção federal, de pe-
dido de autorização para a decretação 
de estado de sítio e para o compromisso 
e a posse do Presidente e do Vice-Presi-
dente da República;

II - pelo Presidente da República, 
pelos Presidentes da Câmara dos De-
putados e do Senado Federal ou a re-
querimento da maioria dos membros de 
ambas as Casas, em caso de urgência ou 
interesse público relevante, em todas as 
hipóteses deste inciso com a aprovação 
da maioria absoluta de cada uma das 
Casas do Congresso Nacional.  (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 
50, de 2006)

§ 7º Na sessão legislativa extraordinária, 
o Congresso Nacional somente 
deliberará sobre a matéria para a qual 
foi convocado, ressalvada a hipótese do 
§ 8º deste artigo, vedado o pagamento 
de parcela indenizatória, em razão da 
convocação.       (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 50, de 2006)

§ 8º Havendo medidas provisórias 
em vigor na data de convocação 
extraordinária do Congresso Nacional, 
serão elas automaticamente incluídas 
na pauta da convocação.   (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

Seção VII
DAS COMISSÕES

 Art. 58. O Congresso Nacional e suas 
Casas terão comissões permanentes 
e temporárias, constituídas na forma 
e com as atribuições previstas no 
respectivo regimento ou no ato de que 
resultar sua criação.

§ 1º Na constituição das Mesas 
e de cada Comissão, é assegurada, 
tanto quanto possível, a representação 
proporcional dos partidos ou dos 
blocos parlamentares que participam da 
respectiva Casa.

§ 2º Às comissões, em razão da 
matéria de sua competência, cabe:

I - discutir e votar projeto de lei que 
dispensar, na forma do regimento, a 
competência do Plenário, salvo se hou-
ver recurso de um décimo dos membros 
da Casa;

II - realizar audiências públicas com 
entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado 
para prestar informações sobre assun-
tos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, 
representações ou queixas de qualquer 
pessoa contra atos ou omissões das au-
toridades ou entidades públicas;

V - solicitar depoimento de qualquer 
autoridade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, pla-
nos nacionais, regionais e setoriais de de-
senvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de 
inquérito, que terão poderes de investigação 
próprios das autoridades judiciais, além 
de outros previstos nos regimentos das 
respectivas Casas, serão criadas pela Câmara 
dos Deputados e pelo Senado Federal, em 
conjunto ou separadamente, mediante 
requerimento de um terço de seus membros, 
para a apuração de fato determinado e por 
prazo certo, sendo suas conclusões, se for o 
caso, encaminhadas ao Ministério Público, 
para que promova a responsabilidade civil ou 
criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma 
Comissão representativa do Congresso 
Nacional, eleita por suas Casas na última 
sessão ordinária do período legislativo, 
com atribuições definidas no regimento 
comum, cuja composição reproduzirá, 
quanto possível, a proporcionalidade da 
representação partidária.

DO PODER EXECUTIVO:
ART. 76º AO 87º.

CAPÍTULO II
DO PODER EXECUTIVO

Seção I
DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESI-

DENTE DA REPÚBLICA

Fique Atento!

O Poder Executivo, em âmbito 
federal, é exercido pelo Presidente 
da República, auxiliado pelos 
ministros de Estado.
Como função típica, compete 
ao Poder Executivo administrar 
a coisa pública. Atipicamente, 
o mesmo legisla (medidas 
provisórias, leis delegadas e 
decretos autônomos) e julga 
(processos administrativos).

Art. 76. O Poder Executivo é exercido 
pelo Presidente da República, auxiliado 
pelos Ministros de Estado.

Art. 77. A eleição do Presidente e do 
Vice-Presidente da República realizar-
se-á, simultaneamente, no primeiro 
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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 presidencial 
vigente.      (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 16, de 1997)

§ 1º A eleição do Presidente da 
República importará a do Vice-
Presidente com ele registrado.

§ 2º Será considerado eleito 
Presidente o candidato que, registrado 
por partido político, obtiver a maioria 
absoluta de votos, não computados os 
em branco e os nulos.

§ 3º Se nenhum candidato alcançar 
maioria absoluta na primeira votação, 
far-se-á nova eleição em até vinte 
dias após a proclamação do resultado, 
concorrendo os dois candidatos mais 
votados e considerando-se eleito aquele 
que obtiver a maioria dos votos válidos.

§ 4º Se, antes de realizado o segundo 
turno, ocorrer morte, desistência ou 
impedimento legal de candidato, 
convocar-se-á, dentre os remanescentes, 
o de maior votação.

§ 5º Se, na hipótese dos parágrafos 
anteriores, remanescer, em segundo lugar, 
mais de um candidato com a mesma 
votação, qualificar-se-á o mais idoso.

Art. 78. O Presidente e o Vice-
Presidente da República tomarão posse 
em sessão do Congresso Nacional, 
prestando o compromisso de manter, 
defender e cumprir a Constituição, 
observar as leis, promover o bem geral 
do povo brasileiro, sustentar a união, a 
integridade e a independência do Brasil.

Parágrafo único. Se, decorridos dez 
dias da data fixada para a posse, o Presi-
dente ou o Vice-Presidente, salvo moti-
vo de força maior, não tiver assumido o 
cargo, este será declarado vago.

 Art. 79. Substituirá o Presidente, no 
caso de impedimento, e suceder- lhe-á, 
no de vaga, o Vice-Presidente.

Parágrafo único. O Vice-Presidente 
da República, além de outras atribuições 
que lhe forem conferidas por lei com-
plementar, auxiliará o Presidente, sem-
pre que por ele convocado para missões 
especiais.

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

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

Art. 82. O mandato do Presidente da 
República é de 4 (quatro) anos e terá iní-
cio em 5 de janeiro do ano seguinte ao 
de sua eleição.     (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 111, de 2021)

 Art. 83. O Presidente e o Vice-
Presidente da República não poderão, 
sem licença do Congresso Nacional, 
ausentar-se do País por período superior 
a quinze dias, sob pena de perda do 
cargo.

Seção II
Das Atribuições do Presidente da 

República

Art. 84. Compete privativamente ao 
Presidente da República:

I - nomear e exonerar os Ministros de 
Estado;

II - exercer, com o auxílio dos Minis-
tros de Estado, a direção superior da ad-
ministração federal;

III - iniciar o processo legislativo, na 
forma e nos casos previstos nesta Cons-
tituição;

IV - sancionar, promulgar e fazer pu-
blicar as leis, bem como expedir decre-
tos e regulamentos para sua fiel execu-
ção;

V - vetar projetos de lei, total ou par-
cialmente;

VI – dispor, mediante decreto, so-
bre:(Redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 32, de 2001)

a) organização e funcionamento da 
administração federal, quando não im-
plicar aumento de despesa nem criação 
ou extinção de órgãos públicos;       (In-
cluída pela Emenda Constitucional nº 32, 
de 2001)

b) extinção de funções ou cargos pú-
blicos, quando vagos;   (Incluída pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

VII - manter relações com Estados es-
trangeiros e acreditar seus representan-
tes diplomáticos;

VIII - celebrar tratados, convenções e 
atos internacionais, sujeitos a referendo 
do Congresso Nacional;
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IX - decretar o estado de defesa e o 
estado de sítio;

X - decretar e executar a intervenção 
federal;

XI - remeter mensagem e plano de go-
verno ao Congresso Nacional por ocasião 
da abertura da sessão legislativa, expondo 
a situação do País e solicitando as provi-
dências que julgar necessárias;

XII - conceder indulto e comutar pe-
nas, com audiência, se necessário, dos 
órgãos instituídos em lei;

XIII - exercer o comando supremo das 
Forças Armadas, nomear os Comandan-
tes da Marinha, do Exército e da Aero-
náutica, promover seus oficiais-generais 
e nomeá-los para os cargos que lhes são 
privativos;(Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 23, de 02/09/99)

XIV - nomear, após aprovação pelo 
Senado Federal, os Ministros do Su-
premo Tribunal Federal e dos Tribunais 
Superiores, os Governadores de Territó-
rios, o Procurador-Geral da República, o 
presidente e os diretores do banco cen-
tral e outros servidores, quando deter-
minado em lei;

XV - nomear, observado o disposto 
no art. 73, os Ministros do Tribunal de 
Contas da União;

XVI - nomear os magistrados, nos 
casos previstos nesta Constituição, e o 
Advogado-Geral da União;

XVII - nomear membros do Conselho 
da República, nos termos do art. 89, VII;

XVIII - convocar e presidir o Conselho 
da República e o Conselho de Defesa 
Nacional;

XIX - declarar guerra, no caso de 
agressão estrangeira, autorizado pelo 
Congresso Nacional ou referendado por 
ele, quando ocorrida no intervalo das 
sessões legislativas, e, nas mesmas con-
dições, decretar, total ou parcialmente, a 
mobilização nacional;

XX - celebrar a paz, autorizado ou 
com o referendo do Congresso Nacio-
nal;

XXI - conferir condecorações e distin-
ções honoríficas;

XXII - permitir, nos casos previstos 
em lei complementar, que forças estran-
geiras transitem pelo território nacional 
ou nele permaneçam temporariamente;

XXIII - enviar ao Congresso Nacional 
o plano plurianual, o projeto de lei de 
diretrizes orçamentárias e as propostas 
de orçamento previstos nesta Constitui-
ção;

XXIV - prestar, anualmente, ao Con-
gresso Nacional, dentro de sessenta dias 
após a abertura da sessão legislativa, as 
contas referentes ao exercício anterior;

XXV - prover e extinguir os cargos 
públicos federais, na forma da lei;

XXVI - editar medidas provisórias 
com força de lei, nos termos do art. 62;

XXVII - exercer outras atribuições 
previstas nesta Constituição.

XXVIII - propor ao Congresso Na-
cional a decretação do estado de ca-
lamidade pública de âmbito nacional 
previsto nos arts. 167-B, 167-C, 167-D, 
167-E, 167-F e 167-G desta Constitui-
ção.      (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 109, de 2021)

Parágrafo único. O Presidente da Re-
pública poderá delegar as atribuições 
mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, 
primeira parte, aos Ministros de Estado, 
ao Procurador-Geral da República ou ao 
Advogado-Geral da União, que observa-
rão os limites traçados nas respectivas 
delegações.

Seção III
Da Responsabilidade do Presiden-

te da República

 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 Legisla-

tivo, 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 de-

cisões judiciais.
Parágrafo único. Esses crimes serão de-

finidos 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 Se-
nado Federal.
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§ 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.

Seção IV
DOS MINISTROS DE ESTADO

 Art. 87. Os Ministros de Estado serão 
escolhidos dentre brasileiros maiores de 
vinte e um anos e no exercício dos direitos 
políticos.

Parágrafo único. Compete ao Ministro 
de Estado, além de outras atribuições es-
tabelecidas nesta Constituição e na lei:

I - exercer a orientação, coordenação e 
supervisão dos órgãos e entidades da ad-
ministração federal na área de sua com-
petência e referendar os atos e decretos 
assinados pelo Presidente da República;

II - expedir instruções para a execução 
das leis, decretos e regulamentos;

III - apresentar ao Presidente da Re-
pública relatório anual de sua gestão no 
Ministério;

IV - praticar os atos pertinentes às atri-
buições que lhe forem outorgadas ou de-
legadas pelo Presidente da República.

Art. 88. A lei disporá sobre a criação 
e extinção de Ministérios e órgãos da 
administração pública. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

DO PODER JUDICIÁRIO:
ART. 92º AO 103-Bº.

CAPÍTULO III
DO PODER JUDICIÁRIO

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Fique Atento!

Como função típica, compete 
ao Poder Judiciário aplicar a lei 
ao caso concreto, substituindo 
a vontade das partes, resolven-
do o conflito de interesses de 
forma definitiva. Atipcamen-
te, administra seus órgãos e 
pessoal, nomeando servidores, 
executando licitações e contra-
tos administrativos, etc., bem 
assim, legisla, elaborando os 
regimentos internos dos tribu-
nais (Artigo 96, I, a).

Art. 92. São órgãos do Poder 
Judiciário:

I - o Supremo Tribunal Federal;
I-A o Conselho Nacional de Justi-

ça;     (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 45, de 2004)    

II - o Superior Tribunal de Justiça;
II-A - o Tribunal Superior do Traba-

lho; (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 92, de 2016)

III - os Tribunais Regionais Federais e 
Juízes Federais;

IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho;
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;
VI - os Tribunais e Juízes Militares;
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados 

e do Distrito Federal e Territórios.
§ 1º O Supremo Tribunal Federal, 

o Conselho Nacional de Justiça e os 
Tribunais Superiores têm sede na 
Capital Federal.     (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)       (Vide 
ADIN 3392)

§ 2º O Supremo Tribunal Federal e os 
Tribunais Superiores têm jurisdição em 
todo o território nacional. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa 
do Supremo Tribunal Federal, disporá 
sobre o Estatuto da Magistratura, 
observados os seguintes princípios:

I - ingresso na carreira, cujo cargo ini-
cial será o de juiz substituto, mediante 
concurso público de provas e títulos, com 
a participação da Ordem dos Advogados 
do Brasil em todas as fases, exigindo-se 
do bacharel em direito, no mínimo, três 
anos de atividade jurídica e obedecendo-
-se, nas nomeações, à ordem de classifi-
cação;  (Redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 45, de 2004)  

II - promoção de entrância para en-
trância, alternadamente, por antiguida-
de e merecimento, atendidas as seguin-
tes normas:

a) é obrigatória a promoção do juiz que 
figure por três vezes consecutivas ou cin-
co alternadas em lista de merecimento;

b) a promoção por merecimento 
pressupõe dois anos de exercício na 
respectiva entrância e integrar o juiz a 
primeira quinta parte da lista de anti-
guidade desta, salvo se não houver com 
tais requisitos quem aceite o lugar vago;
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c) aferição do merecimento con-
forme o desempenho e pelos cri-
térios objetivos de produtividade e 
presteza no exercício da jurisdição e 
pela frequência e aproveitamento em 
cursos oficiais ou reconhecidos de 
aperfeiçoamento;    (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)   

d) na apuração de antiguidade, o tri-
bunal somente poderá recusar o juiz mais 
antigo pelo voto fundamentado de dois 
terços de seus membros, conforme pro-
cedimento próprio, e assegurada ampla 
defesa, repetindo-se a votação até fixar-
-se a indicação;      (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)   

e) não será promovido o juiz que, in-
justificadamente, retiver autos em seu 
poder além do prazo legal, não poden-
do devolvê-los ao cartório sem o devido 
despacho ou decisão;     (Incluída pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)  

III o acesso aos tribunais de segundo 
grau far-se-á por antiguidade e mere-
cimento, alternadamente, apurados na 
última ou única entrância;      (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004)    (Vide ADIN 3392)

IV previsão de cursos oficiais de pre-
paração, aperfeiçoamento e promoção 
de magistrados, constituindo etapa 
obrigatória do processo de vitalicia-
mento a participação em curso oficial 
ou reconhecido por escola nacional de 
formação e aperfeiçoamento de magis-
trados;       (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)    

V - o subsídio dos Ministros dos Tribu-
nais Superiores corresponderá a noventa 
e cinco por cento do subsídio mensal fixa-
do para os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal e os subsídios dos demais magis-
trados serão fixados em lei e escalonados, 
em nível federal e estadual, conforme as 
respectivas categorias da estrutura judi-
ciária nacional, não podendo a diferença 
entre uma e outra ser superior a dez por 
cento ou inferior a cinco por cento, nem 
exceder a noventa e cinco por cento do 
subsídio mensal dos Ministros dos Tribu-
nais Superiores, obedecido, em qualquer 
caso, o disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 
4º;(Redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 19, de 1998)

VI - a aposentadoria dos magistrados 
e a pensão de seus dependentes obser-
varão o disposto no art. 40;       (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 20, 
de 1998)

VII o juiz titular residirá na respecti-
va comarca, salvo autorização do tribu-
nal;       (Redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 45, de 2004)  

VIII - o ato de remoção ou de disponi-
bilidade do magistrado, por interesse pú-
blico, fundar-se-á em decisão por voto da 
maioria absoluta do respectivo tribunal ou 
do Conselho Nacional de Justiça, assegu-
rada ampla defesa;      (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

VIII-A a remoção a pedido ou a per-
muta de magistrados de comarca de igual 
entrância atenderá, no que couber, ao 
disposto nas alíneas a , b , c e e do inciso 
II;       (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 45, de 2004) 

IX todos os julgamentos dos órgãos 
do Poder Judiciário serão públicos, e fun-
damentadas todas as decisões, sob pena 
de nulidade, podendo a lei limitar a pre-
sença, em determinados atos, às próprias 
partes e a seus advogados, ou somente a 
estes, em casos nos quais a preservação 
do direito à intimidade do interessado no 
sigilo não prejudique o interesse público à 
informação;  (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

X as decisões administrativas dos tri-
bunais serão motivadas e em sessão 
pública, sendo as disciplinares tomadas 
pelo voto da maioria absoluta de seus 
membros;     (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)  

XI nos tribunais com número superior a 
vinte e cinco julgadores, poderá ser consti-
tuído órgão especial, com o mínimo de onze 
e o máximo de vinte e cinco membros, para 
o exercício das atribuições administrativas 
e jurisdicionais delegadas da competência 
do tribunal pleno, provendo-se metade das 
vagas por antiguidade e a outra metade por 
eleição pelo tribunal pleno;     (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)    

XII a atividade jurisdicional será ininter-
rupta, sendo vedado férias coletivas nos juí-
zos e tribunais de segundo grau, funcionan-
do, nos dias em que não houver expediente 
forense normal, juízes em plantão perma-
nente;       (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 45, de 2004)  

XIII o número de juízes na unidade 
jurisdicional será proporcional à efetiva 
demanda judicial e à respectiva popula-
ção;      (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 45, de 2004)  

XIV os servidores receberão delegação 
para a prática de atos de administração 
e atos de mero expediente sem cará-
ter decisório;       (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)   
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XV a distribuição de processos será 
imediata, em todos os graus de jurisdi-
ção.       (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 45, de 2004) 

Art. 94. Um quinto dos lugares 
dos Tribunais Regionais Federais, dos 
Tribunais dos Estados, e do Distrito 
Federal e Territórios será composto de 
membros, do Ministério Público, com mais 
de dez anos de carreira, e de advogados 
de notório saber jurídico e de reputação 
ilibada, com mais de dez anos de efetiva 
atividade profissional, indicados em lista 
sêxtupla pelos órgãos de representação 
das respectivas classes.

Parágrafo único. Recebidas as indi-
cações, o tribunal formará lista tríplice, 
enviando-a ao Poder Executivo, que, nos 
vinte dias subsequentes, escolherá um 
de seus integrantes para nomeação.

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes 
garantias:

I - vitaliciedade, que, no primeiro 
grau, só será adquirida após dois anos 
de exercício, dependendo a perda do 
cargo, nesse período, de deliberação do 
tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, 
nos demais casos, de sentença judicial 
transitada em julgado;

II - inamovibilidade, salvo por moti-
vo de interesse público, na forma do art. 
93, VIII;

III - irredutibilidade de subsídio, 
ressalvado o disposto nos arts. 37, X e 
XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, 
I.       (Redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 19, de 1998)

Parágrafo único. Aos juízes é vedado:
I - exercer, ainda que em disponibili-

dade, outro cargo ou função, salvo uma 
de magistério;

II - receber, a qualquer título ou pre-
texto, custas ou participação em processo;

III - dedicar-se à atividade político-
-partidária.

IV receber, a qualquer título ou pre-
texto, auxílios ou contribuições de pes-
soas físicas, entidades públicas ou pri-
vadas, ressalvadas as exceções previstas 
em lei;     (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 45, de 2004) 

V exercer a advocacia no juízo ou tri-
bunal do qual se afastou, antes de de-
corridos três anos do afastamento do 

cargo por aposentadoria ou exonera-
ção.(Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 45, de 2004)  

Art. 96. Compete privativamente:
I - aos tribunais:
a) eleger seus órgãos diretivos e ela-

borar seus regimentos internos, com 
observância das normas de processo 
e das garantias processuais das partes, 
dispondo sobre a competência e o fun-
cionamento dos respectivos órgãos ju-
risdicionais e administrativos;

b) organizar suas secretarias e servi-
ços auxiliares e os dos juízos que lhes 
forem vinculados, velando pelo exercí-
cio da atividade correicional respectiva;

c) prover, na forma prevista nesta 
Constituição, os cargos de juiz de carrei-
ra da respectiva jurisdição;

d) propor a criação de novas varas 
judiciárias;

e) prover, por concurso público de 
provas, ou de provas e títulos, obede-
cido o disposto no art. 169, parágrafo 
único, os cargos necessários à adminis-
tração da Justiça, exceto os de confiança 
assim definidos em lei;

f) conceder licença, férias e outros 
afastamentos a seus membros e aos juí-
zes e servidores que lhes forem imedia-
tamente vinculados;

II - ao Supremo Tribunal Federal, aos 
Tribunais Superiores e aos Tribunais de 
Justiça propor ao Poder Legislativo res-
pectivo, observado o disposto no art. 169:

a) a alteração do número de mem-
bros dos tribunais inferiores;

b) a criação e a extinção de cargos e 
a remuneração dos seus serviços auxi-
liares e dos juízos que lhes forem vincu-
lados, bem como a fixação do subsídio 
de seus membros e dos juízes, inclusi-
ve dos tribunais inferiores, onde hou-
ver;       (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41, 19.12.2003)

c) a criação ou extinção dos tribunais 
inferiores;

d) a alteração da organização e da di-
visão judiciárias;

III - aos Tribunais de Justiça julgar os 
juízes estaduais e do Distrito Federal e 
Territórios, bem como os membros do 
Ministério Público, nos crimes comuns e 
de responsabilidade, ressalvada a com-
petência da Justiça Eleitoral.
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Art. 97. Somente pelo voto da 
maioria absoluta de seus membros 
ou dos membros do respectivo órgão 
especial poderão os tribunais declarar 
a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo do Poder Público.

 Art. 98. A União, no Distrito Federal e 
nos Territórios, e os Estados criarão:

I - juizados especiais, providos por juí-
zes togados, ou togados e leigos, compe-
tentes para a conciliação, o julgamento 
e a execução de causas cíveis de menor 
complexidade e infrações penais de me-
nor potencial ofensivo, mediante os pro-
cedimentos oral e sumaríssimo, permiti-
dos, nas hipóteses previstas em lei, a tran-
sação e o julgamento de recursos por turmas 
de juízes de primeiro grau;

II - justiça de paz, remunerada, composta 
de cidadãos eleitos pelo voto direto, univer-
sal e secreto, com mandato de quatro anos 
e competência para, na forma da lei, cele-
brar casamentos, verificar, de ofício ou em 
face de impugnação apresentada, o proces-
so de habilitação e exercer atribuições con-
ciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de 
outras previstas na legislação.

§ 1º Lei federal disporá sobre a 
criação de juizados especiais no âmbito 
da Justiça Federal.      (Renumerado pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
(Vide ADIN 3392)

§ 2º As custas e emolumentos serão 
destinados exclusivamente ao custeio 
dos serviços afetos às atividades 
específicas da Justiça.     (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)  

Art. 99. Ao Poder Judiciário é 
assegurada autonomia administrativa e 
financeira.

§ 1º Os tribunais elaborarão suas 
propostas orçamentárias dentro dos limites 
estipulados conjuntamente com os demais 
Poderes na lei de diretrizes orçamentárias.

§ 2º O encaminhamento da proposta, 
ouvidos os outros tribunais interessados, 
compete:

I - no âmbito da União, aos Presiden-
tes do Supremo Tribunal Federal e dos 
Tribunais Superiores, com a aprovação 
dos respectivos tribunais;

II - no âmbito dos Estados e no do 
Distrito Federal e Territórios, aos Presi-
dentes dos Tribunais de Justiça, com a 
aprovação dos respectivos tribunais.

§ 3º Se os órgãos referidos no § 2º não 
encaminharem as respectivas propostas 
orçamentárias 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 § 1º 
deste artigo.  (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 45, de 2004)  

§ 4º Se as propostas orçamentárias de 
que trata este artigo forem encaminhadas 
em desacordo com os limites estipulados 
na forma do § 1º, o Poder Executivo 
procederá aos ajustes necessários 
para fins de consolidação da proposta 
orçamentária anual. (Incluído pela Emen-
da Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 5º 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 Constitu-
cional nº 45, de 2004)  

Art. 100. Os pagamentos devidos pe-
las Fazendas Públicas Federal, Estaduais, 
Distrital e Municipais, em virtude de sen-
tença judiciária, far-se-ão exclusivamen-
te na ordem cronológica de apresenta-
ção dos precatórios e à conta dos cré-
ditos respectivos, proibida a 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)    (Vide ADI 4425)

§ 1º Os débitos de natureza alimentícia 
compreendem aqueles decorrentes de 
salários, vencimentos, proventos, pensões 
e suas complementações, benefícios 
previdenciários e indenizações por morte ou 
por invalidez, fundadas em responsabilidade 
civil, em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado, e serão pagos com 
preferência sobre todos os demais débitos, 
exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste 
artigo.      (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009).

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia 
cujos titulares, originários ou por 
sucessão hereditária, tenham 60 
(sessenta) anos de idade, ou sejam 
portadores de doença grave, ou pessoas 
com deficiência, assim definidos na forma 
da lei, serão pagos com preferência 
sobre todos os demais débitos, até o 
valor equivalente ao triplo fixado em lei 
para os fins do disposto no § 3º deste 
artigo, admitido o fracionamento para 
essa finalidade, sendo que o restante 
será pago na ordem cronológica de 
apresentação do precatório.    (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 94, 
de 2016)
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§ 3º O disposto no caput deste 
artigo relativamente à expedição 
de precatórios não se aplica aos 
pagamentos de obrigações definidas 
em leis como de pequeno valor que 
as Fazendas referidas devam fazer em 
virtude de sentença judicial transitada 
em julgado.  (Redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 62, de 2009).

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, 
poderão ser fixados, por leis próprias, 
valores distintos às entidades de 
direito público, segundo as diferentes 
capacidades econômicas, sendo 
o mínimo igual ao valor do maior 
benefício do regime geral de previdência 
social.    (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009).

§ 5º É obrigatória a inclusão no 
orçamento das entidades de direito 
público de verba necessária ao 
pagamento de seus débitos oriundos 
de sentenças transitadas em julgado 
constantes de precatórios judiciários 
apresentados até 2 de abril, fazendo-
se o pagamento até o final do exercício 
seguinte, quando terão seus valores 
atualizados monetariamente. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 
114, de 2021)    (Vigência)

§ 6º As dotações orçamentárias e 
os créditos abertos serão consignados 
diretamente ao Poder Judiciário, 
cabendo ao Presidente do Tribunal que 
proferir a decisão exequenda determinar 
o pagamento integral e autorizar, a 
requerimento do credor e exclusivamente 
para os casos de preterimento de seu 
direito de precedência ou de não alocação 
orçamentária do valor necessário à 
satisfação do seu débito, o sequestro da 
quantia respectiva.      (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

§ 7º O Presidente do Tribunal 
competente que, por ato comissivo 
ou omissivo, retardar ou tentar frustrar 
a liquidação regular de precatórios 
incorrerá em crime de responsabilidade e 
responderá, também, perante o Conselho 
Nacional de Justiça.       (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

§ 8º É vedada a expedição de 
precatórios complementares ou 
suplementares de valor pago, bem 
como o fracionamento, repartição ou 

quebra do valor da execução para fins 
de enquadramento de parcela do total 
ao que dispõe o § 3º deste artigo.      (In-
cluído pela Emenda Constitucional nº 62, 
de 2009).

§ 9º Sem que haja interrupção no 
pagamento do precatório e mediante 
comunicação da Fazenda Pública ao 
Tribunal, o valor correspondente aos 
eventuais débitos inscritos em dívida 
ativa contra o credor do requisitório e 
seus substituídos deverá ser depositado 
à conta do juízo responsável pela ação 
de cobrança, que decidirá pelo seu 
destino definitivo.    (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 113, de 2021)

§ 10. Antes da expedição dos 
precatórios, o Tribunal solicitará à 
Fazenda Pública devedora, para resposta 
em até 30 (trinta) dias, sob pena de perda 
do direito de abatimento, informação 
sobre os débitos que preencham as 
condições estabelecidas no § 9º, para 
os fins nele previstos.       (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 62, de 
2009).   (Vide ADI 4425)

§ 11. É facultada ao credor, conforme 
estabelecido em lei do ente federativo 
devedor, com auto aplicabilidade para 
a União, a oferta de créditos líquidos 
e certos que originalmente lhe são 
próprios ou adquiridos de terceiros 
reconhecidos pelo ente federativo 
ou por decisão judicial transitada em 
julgado para: (Redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 113, de 2021)

I - quitação de débitos parcelados ou 
débitos inscritos em dívida ativa do ente 
federativo devedor, inclusive em tran-
sação resolutiva de litígio, e, subsidia-
riamente, débitos com a administração 
autárquica e fundacional do mesmo en-
te;(Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 113, de 2021)

II - compra de imóveis públicos de 
propriedade do mesmo ente disponibi-
lizados para venda;(Incluído pela Emen-
da Constitucional nº 113, de 2021)

III - pagamento de outorga de dele-
gações de serviços públicos e demais 
espécies de concessão negocial pro-
movidas pelo mesmo ente;       (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 113, de 
2021)

IV - aquisição, inclusive minoritária, 
de participação societária, disponibili-
zada para venda, do respectivo ente fe-
derativo; ou       (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 113, de 2021)

V - compra de direitos, disponibili-
zados para cessão, do respectivo ente 
federativo, inclusive, no caso da União, 
da antecipação de valores a serem re-
cebidos a título do excedente em óleo 
em contratos de partilha de petró-
leo.      (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 113, de 2021)
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§ 12. A partir da promulgação desta 
Emenda Constitucional, a atualização 
de valores de requisitórios, após sua 
expedição, até o efetivo pagamento, 
independentemente de sua natureza, será 
feita pelo índice oficial de remuneração 
básica da caderneta de poupança, e, para 
fins de compensação da mora, incidirão 
juros simples no mesmo percentual de 
juros incidentes sobre a caderneta de 
poupança, ficando excluída a incidência 
de juros compensatórios.   (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 62, de 
2009).   (Vide ADI 4425)

§ 13. O credor poderá ceder, 
total ou parcialmente, seus 
créditos em precatórios a terceiros, 
independentemente da concordância 
do devedor, não se aplicando ao 
cessionário o disposto nos §§ 2º e 
3º.     (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 62, de 2009).

§ 14. A cessão de precatórios, 
observado o disposto no § 9º deste 
artigo, somente produzirá efeitos após 
comunicação, por meio de petição 
protocolizada, ao Tribunal de origem e 
ao ente federativo devedor.     (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 
113, de 2021)

§ 15. Sem prejuízo do disposto 
neste artigo, lei complementar a 
esta Constituição Federal poderá 
estabelecer regime especial para 
pagamento de crédito de precatórios de 
Estados, Distrito Federal e Municípios, 
dispondo sobre vinculações à receita 
corrente líquida e forma e prazo de 
liquidação.     (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009).

§ 16. A seu critério exclusivo e na forma 
de lei, a União poderá assumir débitos, 
oriundos de precatórios, de Estados, Distrito 
Federal e Municípios, refinanciando-os 
diretamente.(Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 62, de 2009)

§ 17. A União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios aferirão 
mensalmente, em base anual, o 
comprometimento de suas respectivas 
receitas correntes líquidas com o 
pagamento de precatórios e obrigações 
de pequeno valor.      (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 94, de 2016)

§ 18. Entende-se como receita 
corrente líquida, para os fins de que 
trata o § 17, o somatório das receitas 
tributárias, patrimoniais, industriais, 
agropecuárias, de contribuições e de 
serviços, de transferências correntes 
e outras receitas correntes, incluindo 
as oriundas do § 1º do art. 20 da 
Constituição Federal, verificado no 
período compreendido pelo segundo 
mês imediatamente anterior ao de 
referência e os 11 (onze) meses 
precedentes, excluídas as duplicidades, e 
deduzidas:     (Incluído pela Emenda Cons-
titucional nº 94, de 2016)

I - na União, as parcelas entregues aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Mu-
nicípios por determinação constitucio-
nal;       (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 94, de 2016)

II - nos Estados, as parcelas entregues 
aos Municípios por determinação consti-
tucional;     (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 94, de 2016)

III - na União, nos Estados, no Distrito 
Federal e nos Municípios, a contribuição 
dos servidores para custeio de seu siste-
ma de previdência e assistência social e 
as receitas provenientes da compensa-
ção financeira referida no § 9º do art. 201 
da Constituição Federal.     (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 94, de 2016)

§ 19. Caso o montante total de débitos 
decorrentes de condenações judiciais em 
precatórios e obrigações de pequeno 
valor, em período de 12 (doze) meses, 
ultrapasse a média do comprometimento 
percentual da receita corrente líquida 
nos 5 (cinco) anos imediatamente 
anteriores, a parcela que exceder esse 
percentual poderá ser financiada, 
excetuada dos limites de endividamento 
de que tratam os incisos VI e VII do art. 
52 da Constituição Federal e de quaisquer 
outros limites de endividamento previstos, 
não se aplicando a esse financiamento 
a vedação de vinculação de receita 
prevista no inciso IV do art. 167 da 
Constituição Federal.       (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 94, de 2016)

§ 20. Caso haja precatório com 
valor superior a 15% (quinze por 
cento) do montante dos precatórios 
apresentados nos termos do § 5º deste 
artigo, 15% (quinze por cento) do valor 
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deste precatório serão pagos até o final do 
exercício seguinte e o restante em parcelas 
iguais nos cinco exercícios subsequentes, 
acrescidas de juros de mora e correção 
monetária, ou mediante acordos diretos, 
perante Juízos Auxiliares de Conciliação de 
Precatórios, com redução máxima de 40% 
(quarenta por cento) do valor do crédito 
atualizado, desde que em relação ao crédito 
não penda recurso ou defesa judicial e que 
sejam observados os requisitos definidos 
na regulamentação editada pelo ente 
federado.       (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 94, de 2016)

§ 21. Ficam a União e os demais entes 
federativos, nos montantes que lhes são 
próprios, desde que aceito por ambas 
as partes, autorizados a utilizar valores 
objeto de sentenças transitadas em 
julgado devidos a pessoa jurídica de 
direito público para amortizar dívidas, 
vencidas ou vincendas:       (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 113, de 2021)

I - nos contratos de refinanciamento 
cujos créditos sejam detidos pelo ente 
federativo que figure como devedor na 
sentença de que trata o caput deste ar-
tigo;      (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 113, de 2021)

II - nos contratos em que houve pres-
tação de garantia a outro ente federati-
vo;      (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 113, de 2021)

III - nos parcelamentos de tributos ou 
de contribuições sociais; e      (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 113, de 2021)

IV - nas obrigações decorrentes do 
descumprimento de prestação de con-
tas ou de desvio de recursos.      (Incluí-
do pela Emenda Constitucional nº 113, 
de 2021)

§ 22. A amortização de que trata o § 
21 deste artigo:      (Incluído pela Emen-
da Constitucional nº 113, de 2021)

I - nas obrigações vencidas, será im-
putada primeiramente às parcelas mais 
antigas;     (Incluído pela Emenda Cons-
titucional nº 113, de 2021)

II - nas obrigações vincendas, reduzi-
rá uniformemente o valor de cada par-
cela devida, mantida a duração original 
do respectivo contrato ou parcelamen-
to.      (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 113, de 2021)

Seção II
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Art. 101. O Supremo Tribunal Federal 
compõe-se de onze Ministros, escolhi-
dos dentre cidadãos com mais de trinta 
e cinco e menos de setenta anos de ida-
de, de notável saber jurídico e reputa-
ção ilibada.   (Redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 122, de 2022)

Parágrafo único. Os Ministros do Su-
premo Tribunal Federal serão nomeados 
pelo Presidente da República, depois de 
aprovada a escolha pela maioria absolu-
ta do Senado Federal.

Art. 102. Compete ao Supremo 
Tribunal Federal, precipuamente, a 
guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionali-

dade de lei ou ato normativo federal ou 
estadual e a ação declaratória de cons-
titucionalidade 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-Presi-
dente, os membros do Congresso Na-
cional, seus próprios Ministros e o Pro-
curador-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 Tri-
bunais 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 alí-
neas anteriores; o mandado de segu-
rança 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 administra-
ção indireta;
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g) a extradição solicitada por Estado 
estrangeiro;

h)    (Revogado pela Emenda Consti-
tucional nº 45, de 2004)

i) o habeas corpus, quando o coa-
tor 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 su-
jeito à mesma jurisdição em uma única 
instância;     (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 22, de 1999)

j) a revisão criminal e a ação rescisória 
de seus julgados;

l) a reclamação para a preservação de 
sua competência e garantia da autorida-
de de suas decisões;

m) a execução de sentença nas cau-
sas de sua competência originária, fa-
cultada a delegação de atribuições para 
a prática de atos processuais;

n) a ação em que todos os membros 
da magistratura sejam direta ou indire-
tamente 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 Repúbli-
ca, 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 Emen-
da 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 extraordiná-
rio, as causas decididas em única ou última 
instância, quando a decisão recorrida:

a) contrariar dispositivo desta Cons-
tituição;

b) declarar a inconstitucionalidade de 
tratado ou lei federal;

c) julgar válida lei ou ato de governo 
local contestado em face desta Consti-
tuição.

d) julgar válida lei local contestada 
em face de lei federal. (Incluída pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 1.º A arguição de descumprimen-
to de preceito fundamental, decorrente 
desta Constituição, será 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 Cons-
titucional nº 45, de 2004)      (Vide ADIN 3392)

§ 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: (Re-
dação dada pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004)      (Vide Lei nº 13.105, de 
2015) (Vigência)

 I - o Presidente da República;
II - a Mesa do Senado Federal;
III - a Mesa da Câmara dos Deputa-

dos;
IV a Mesa de Assembleia 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)
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VI - o Procurador-Geral da República;
VII - o Conselho Federal da Ordem 

dos Advogados do Brasil;
VIII - partido político com representa-

ção no Congresso Nacional;
IX - confederação sindical ou entida-

de 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.

§ 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 Fede-
ral 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 vinculan-
te em relação aos demais órgãos do Po-
der Judiciário e à administração pública 
direta e indireta, nas esferas federal, es-
tadual e municipal, bem como proce-
der à sua revisão ou cancelamento, na 
forma estabelecida em lei.      (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004)    (Vide Lei nº 11.417, de 2006).

§ 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 tri-
bunal;       (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 45, de 2004)

III um Ministro do Tribunal Superior 
do Trabalho, indicado pelo respectivo 
tribunal;      (Incluído pela Emenda Cons-
titucional nº 45, de 2004)

IV um desembargador de Tribunal de 
Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal 
Federal;      (Incluído pela Emenda Cons-
titucional nº 45, de 2004)

V um juiz estadual, indicado pelo Su-
premo Tribunal Federal; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

VI um juiz de Tribunal Regional Fede-
ral, indicado pelo Superior Tribunal de 
Justiça;(Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 45, de 2004)

VII um juiz federal, indicado pelo Su-
perior Tribunal de Justiça;       (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004)

VIII um juiz de Tribunal Regional do 
Trabalho, indicado pelo Tribunal Supe-
rior do Trabalho;      (Incluído pela Emen-
da Constitucional nº 45, de 2004)

IX um juiz do trabalho, indicado pelo 
Tribunal Superior do Trabalho;       (In-
cluído pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004)
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X um membro do Ministério Público 
da União, indicado pelo Procurador-Ge-
ral 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 in-
dicados 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 Advo-
gados do Brasil;      (Incluído pela Emen-
da 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 Consti-
tucional 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, 
cabendo-lhe, além de outras atribuições 
que lhe forem conferidas pelo Estatuto 
da Magistratura:(Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)

I - zelar pela autonomia do Poder 
Judiciário e pelo cumprimento do Esta-
tuto da Magistratura, podendo expedir 
atos regulamentares, no âmbito de sua 
competência, ou recomendar providên-
cias;(Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 45, de 2004)

II - zelar pela observância do art. 37 
e apreciar, de ofício ou mediante pro-
vocação, a legalidade dos atos admi-
nistrativos praticados por membros ou 
órgãos do Poder Judiciário, podendo 
desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo 
para que se adotem as providências ne-
cessárias ao exato cumprimento da lei, 
sem prejuízo da competência do Tribu-
nal de Contas da União;       (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

III - receber e conhecer das recla-
mações 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 pre-
juízo da competência disciplinar e cor-
reicional dos tribunais, podendo avocar 
processos disciplinares em curso, deter-
minar a remoção ou a disponibilidade e 
aplicar outras sanções administrativas, 
assegurada ampla defesa;     (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 
103, de 2019)

IV representar ao Ministério Público, 
no caso de crime contra a administração 
pública ou de abuso de autoridade; (In-
cluído pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004)

V rever, de ofício ou mediante pro-
vocação, 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 Judiciá-
rio;(Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004)

VII elaborar relatório anual, propon-
do as providências que julgar necessá-
rias, sobre a situação do Poder Judiciário 
no País e as atividades do Conselho, o 
qual deve integrar mensagem do Pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal 
a ser remetida ao Congresso Nacional, 
por ocasião da abertura da sessão legis-
lativa.  (Incluído pela Emenda Constitu-
cional 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, além das atribuições que lhe forem 
conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as 
seguintes:      (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 45, de 2004)

I receber as reclamações e denún-
cias, de qualquer interessado, relativas 
aos magistrados e aos serviços judiciá-
rios;  (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 45, de 2004)

II exercer funções executivas do Con-
selho, de inspeção e de correição ge-
ral;   (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 45, de 2004)

III requisitar e designar magistrados, 
delegando-lhes atribuições, e requisitar 
servidores de juízos ou tribunais, inclu-
sive nos Estados, Distrito Federal e Terri-
tórios.  (Incluído pela Emenda Constitu-
cional 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 
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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 Constitu-
cional nº 45, de 2004)

DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À 
JUSTIÇA: ART. 127º AO 135º.

CAPÍTULO IV
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À 

JUSTIÇA
(Redação dada pela Emenda Constitu-

cional nº 80, de 2014)
SEÇÃO I

DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Fique Atento!

O Ministério Público é institui-
ção permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da or-
dem jurídica, do regime demo-
crático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis.
Princípios Institucionais do 
MP
Segundo o Artigo 127, § 1º da 
CF, são princípios institucio-
nais do MP a unidade, a indi-
visibilidade e a independência 
funcional.
→ O Princípio da Unidade 
está afeto à ideia de que todos 
os membros do MP integram 
um único órgão, possuindo 
uma única estrutura e sendo 
chefiado por um só procura-
dor-geral;
→ De acordo com o Princípio 
da Indivisibilidade, os mem-
bros do Ministério Público não 
estão vinculados aos processos 
nos quais atuam, podendo ser 
substituídos uns pelos outros, 
desde que sejam do mesmo 
ramo do MP, haja vista que o 
ato é praticado pela instituição 
e não pelo agente;
→ O Princípio da Indepen-
dência Funcional, significa 
que o membro do MP, quando 
atua em um processo, não está 
subordinado a ninguém, nem 
mesmo ao seu procurador-ge-
ral, vinculando-se, tão somente, 
à sua consciência jurídica.

Art. 127. O Ministério Público é 
instituição permanente, essencial 
à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe 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)

§ 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:
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I - o Ministério Público da União, que 
compreende:

a) o Ministério Público Federal;
b) o Ministério Público do Trabalho;
c) o Ministério Público Militar;
d) o Ministério Público do Distrito Fe-

deral e Territórios;
II - os Ministérios Públicos dos Esta-

dos.
§ 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.

§ 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 Procuradores-
Gerais, 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 Mi-
nistério Público, pelo voto da maioria 
absoluta de seus membros, assegura-
da 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:
a) receber, a qualquer título e sob 

qualquer pretexto, honorários, percen-
tagens ou custas processuais;

b) exercer a advocacia;

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

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

e) exercer atividade político-partidá-
ria; (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 45, de 2004)

f) receber, a qualquer título ou pre-
texto, auxílios ou contribuições de pes-
soas físicas, entidades públicas ou pri-
vadas, ressalvadas as exceções previstas 
em lei. (Incluída pela Emenda Constitu-
cional 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 rele-
vância pública aos direitos assegurados 
nesta Constituição, promovendo as me-
didas necessárias a sua garantia;

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 inconstitu-
cionalidade 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 procedi-
mentos administrativos de sua compe-
tência, requisitando informações e do-
cumentos para instruí-los, na forma da 
lei complementar respectiva;

VII - exercer o controle externo da ati-
vidade policial, na forma da lei comple-
mentar mencionada no artigo anterior;

VIII - requisitar diligências investiga-
tórias e a instauração de inquérito poli-
cial, indicados os fundamentos jurídicos 
de suas manifestações processuais;

IX - exercer outras funções que lhe 
forem conferidas, desde que compatí-
veis com sua finalidade, sendo-lhe ve-
dada a representação judicial e a con-
sultoria jurídica de entidades públicas.
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§ 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-se-á 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 or-
dem 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.

 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;    (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)

II quatro membros do Ministério 
Público da União, assegurada a repre-
sentação de cada uma de suas carrei-
ras;     (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 45, de 2004)

III três membros do Ministério Públi-
co dos Estados;    (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)

IV dois juízes, indicados um pelo Su-
premo Tribunal Federal e outro pelo Su-
perior Tribunal de Justiça;    (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

V dois advogados, indicados pelo 
Conselho Federal da Ordem dos Advo-
gados do Brasil;    (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)

VI dois cidadãos de notável saber 
jurídico e reputação ilibada, indicados 
um pela Câmara dos Deputados e ou-
tro pelo Senado Federal.    (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 1º Os membros do Conselho oriundos 
do Ministério Público serão indicados 
pelos respectivos Ministérios Públicos, 
na forma da lei.     (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)

§ 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:    (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

I zelar pela autonomia funcional e 
administrativa do Ministério Público, 
podendo expedir atos regulamentares, 
no âmbito de sua competência, ou re-
comendar providências;   (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

II zelar pela observância do art. 37 e apre-
ciar, de ofício ou mediante provocação, a 
legalidade dos atos administrativos pratica-
dos 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 prejuí-
zo da competência dos Tribunais de Con-
tas;   (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004)

III - receber e conhecer das recla-
mações 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 ou a 
disponibilidade e aplicar outras sanções 
administrativas, assegurada ampla defe-
sa;     (Redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 103, de 2019)

IV rever, de ofício ou mediante pro-
vocação, os processos disciplinares 
de membros do Ministério Público da 
União ou dos Estados julgados há me-
nos de um ano;   (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)

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.    (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)



84

Anotações

CO
N

ST
IT

U
CI

O
N

A
L

§ 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:   (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)

I receber reclamações e denúncias, 
de qualquer interessado, relativas aos 
membros do Ministério Público e dos 
seus serviços auxiliares;   (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

II exercer funções executivas do 
Conselho, de inspeção e correição ge-
ral;    (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 45, de 2004)

III requisitar e designar membros do 
Ministério Público, delegando-lhes atri-
buições, e requisitar servidores de órgãos 
do Ministério Público.   (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 4º O Presidente do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil 
oficiará junto ao Conselho.   (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 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.    (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Seção II
DA ADVOCACIA PÚBLICA

(Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 19, de 1998)

Fique Atento!

A Advocacia Pública Federal é 
exercida pela Advocacia-Geral 
da União, que é a instituição 
que, diretamente ou através 
de órgão vinculado, represen-
ta a União, judicial e extraju-
dicialmente, cabendo-lhe, nos 
termos da lei complementar 
que dispuser sobre sua orga-
nização e funcionamento (Lei 
Complementar nº 73/1993), 
as atividades de consultoria 
e assessoramento jurídico do 
Poder Executivo.

 Art. 131. A Advocacia-Geral da União é 
a instituição que, diretamente ou através 
de órgão vinculado, representa a União, 
judicial e extrajudicialmente, cabendo-
lhe, nos termos da lei complementar 
que dispuser sobre sua organização 
e funcionamento, as atividades de 
consultoria e assessoramento jurídico 
do Poder Executivo.

§ 1º A Advocacia-Geral da União tem 
por chefe o Advogado-Geral da União, 
de livre nomeação pelo Presidente da 
República dentre cidadãos maiores de 
trinta e cinco anos, de notável saber 
jurídico e reputação ilibada.

§ 2º O ingresso nas classes iniciais 
das carreiras da instituição de que trata 
este artigo far-se-á mediante concurso 
público de provas e títulos.

§ 3º Na execução da dívida ativa de 
natureza tributária, a representação da 
União cabe à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, observado o disposto 
em lei.

Art. 132. Os Procuradores dos Estados 
e do Distrito Federal, organizados em 
carreira, na qual o ingresso dependerá 
de concurso público de provas e títulos, 
com a participação da Ordem dos 
Advogados do Brasil em todas as suas 
fases, exercerão a representação judicial 
e a consultoria jurídica das respectivas 
unidades federadas. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Parágrafo único. Aos procuradores 
referidos neste artigo é assegurada es-
tabilidade após três anos de efetivo 
exercício, mediante avaliação de desem-
penho perante os órgãos próprios, após 
relatório circunstanciado das correge-
dorias. (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 19, de 1998)

SEÇÃO III
DA ADVOCACIA

(REDAÇÃO DADA PELA EMENDA 
CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 2014)

 Art. 133. O advogado é indispensável à 
administração da justiça, sendo inviolável 
por seus atos e manifestações no exercício 
da profissão, nos limites da lei.

SEÇÃO IV
DA DEFENSORIA PÚBLICA

(REDAÇÃO DADA PELA EMENDA 
CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 2014)

 Art. 134. A Defensoria Pública é 
instituição permanente, essencial 
à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe, como expressão e 
instrumento do regime democrático, 
fundamentalmente, a orientação jurídica, 
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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 
do parágrafo único 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)

§ 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. 135. Os servidores integrantes 
das carreiras disciplinadas nas Seções II 
e III deste Capítulo serão remunerados 
na forma do art. 39, § 4º. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998)

 PARABÉNS!!!

META 1 - CONCLUÍDA COM 
SUCESSO.

“Eu faço da dificuldade a minha
 motivação. A volta por cima vem

 na continuação.

Anotações



86

Anotações

D
. H

U
M

A
N

O
S

DECLARAÇÃO UNIVERSAL 
DOS DIREITOS HUMANOS

Declaração Universal dos Direitos 
Humanos

Adotada e proclamada pela As-
sembleia Geral das Nações Unidas 
(resolução 217 A III) em 10 de dezem-
bro 1948.

Preâmbulo
Considerando que o reconhecimen-

to da dignidade inerente a todos os 
membros da família humana e de seus 
direitos iguais e inalienáveis é o funda-
mento da liberdade, da justiça e da paz 
no mundo,

Considerando que o desprezo e o 
desrespeito pelos direitos humanos re-
sultaram em atos bárbaros que ultra-
jaram a consciência da humanidade e 
que o advento de um mundo em que 
mulheres e homens gozem de liberdade 
de palavra, de crença e da liberdade de 
viverem a salvo do temor e da necessi-
dade foi proclamado como a mais alta 
aspiração do ser humano comum,

Considerando ser essencial que os di-
reitos humanos sejam protegidos pelo 
império da lei, para que o ser humano 
não seja compelido, como último recurso, 
à rebelião contra a tirania e a opressão,

Considerando ser essencial promover 
o desenvolvimento de relações amisto-
sas entre as nações,

Considerando que os povos das Na-
ções Unidas reafirmaram, na Carta, sua 
fé nos direitos fundamentais do ser hu-
mano, na dignidade e no valor da pes-
soa humana e na igualdade de direitos 
do homem e da mulher e que decidiram 
promover o progresso social e melho-
res condições de vida em uma liberdade 
mais ampla,

Considerando que os Países-Mem-
bros se comprometeram a promover, 
em cooperação com as Nações Unidas, 
o respeito universal aos direitos e liber-
dades fundamentais do ser humano e a 
observância desses direitos e liberdades,

Considerando que uma compreensão 
comum desses direitos e liberdades é da 
mais alta importância para o pleno cum-
primento desse compromisso,

Agora portanto a Assembleia Geral 
proclama a presente Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos como o 
ideal comum a ser atingido por todos os 
povos e todas as nações, com o objeti-

vo de que cada indivíduo e cada órgão 
da sociedade tendo sempre em mente 
esta Declaração, esforce-se, por meio 
do ensino e da educação, por promover 
o respeito a esses direitos e liberdades, 
e, pela adoção de medidas progressivas 
de caráter nacional e internacional, por 
assegurar o seu reconhecimento e a sua 
observância universais e efetivos, tan-
to entre os povos dos próprios Países-
-Membros quanto entre os povos dos 
territórios sob sua jurisdição.

Artigo 1
Todos os seres humanos nascem li-

vres e iguais em dignidade e direitos. 
São dotados de razão e consciência e 
devem agir em relação uns aos outros 
com espírito de fraternidade.

Artigo 2
1. Todo ser humano tem capacidade 

para gozar os direitos e as liberdades 
estabelecidos nesta Declaração, sem 
distinção de qualquer espécie, seja de 
raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 
política ou de outra natureza, origem 
nacional ou social, riqueza, nascimento, 
ou qualquer outra condição. 

2. Não será também feita nenhuma 
distinção fundada na condição política, 
jurídica ou internacional do país ou terri-
tório a que pertença uma pessoa, quer se 
trate de um território independente, sob 
tutela, sem governo próprio, quer sujeito 
a qualquer outra limitação de soberania.

Artigo 3
Todo ser humano tem direito à vida, à 

liberdade e à segurança pessoal.
Artigo 4
Ninguém será mantido em escravi-

dão ou servidão; a escravidão e o tráfico 
de escravos serão proibidos em todas as 
suas formas.

Artigo 5
Ninguém será submetido à tortura, 

nem a tratamento ou castigo cruel, de-
sumano ou degradante.

Artigo 6
Todo ser humano tem o direito de 

ser, em todos os lugares, reconhecido 
como pessoa perante a lei.

DIA 02: DIREITOS HUMANOS
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Artigo 7
Todos são iguais perante a lei e têm 

direito, sem qualquer distinção, a igual 
proteção da lei. Todos têm direito a igual 
proteção contra qualquer discriminação 
que viole a presente Declaração e contra 
qualquer incitamento a tal discriminação.

Artigo 8
Todo ser humano tem direito a rece-

ber dos tribunais nacionais competentes 
remédio efetivo para os atos que violem 
os direitos fundamentais que lhe sejam 
reconhecidos pela constituição ou pela lei.

Artigo 9
Ninguém será arbitrariamente preso, 

detido ou exilado.
Artigo 10
Todo ser humano tem direito, em ple-

na igualdade, a uma justa e pública au-
diência por parte de um tribunal inde-
pendente e imparcial, para decidir seus 
direitos e deveres ou fundamento de 
qualquer acusação criminal contra ele.

Artigo 11
1.Todo ser humano acusado de um 

ato delituoso tem o direito de ser pre-
sumido inocente até que a sua culpabili-
dade tenha sido provada de acordo com 
a lei, em julgamento público no qual lhe 
tenham sido asseguradas todas as ga-
rantias necessárias à sua defesa. 

2. Ninguém poderá ser culpado por 
qualquer ação ou omissão que, no mo-
mento, não constituíam delito perante o 
direito nacional ou internacional. Tam-
bém não será imposta pena mais forte 
de que aquela que, no momento da prá-
tica, era aplicável ao ato delituoso.

Artigo 12
Ninguém será sujeito à interferência 

na sua vida privada, na sua família, no 
seu lar ou na sua correspondência, nem 
a ataque à sua honra e reputação. Todo 
ser humano tem direito à proteção da 
lei contra tais interferências ou ataques.

Artigo 13
1. Todo ser humano tem direito à 

liberdade de locomoção e residência 
dentro das fronteiras de cada Estado. 

2. Todo ser humano tem o direito de 
deixar qualquer país, inclusive o próprio 
e a esse regressar.

Artigo 14
1. Todo ser humano, vítima de perse-

guição, 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.

Artigo 15
1. Todo ser humano tem direito a 

uma nacionalidade. 
2. Ninguém será arbitrariamente pri-

vado de sua nacionalidade, nem do di-
reito de mudar de nacionalidade.

Artigo 16
1. Os homens e mulheres de maior 

idade, sem qualquer restrição de raça, 
nacionalidade ou religião, têm o direi-
to de contrair matrimônio e fundar uma 
família. Gozam de iguais direitos em re-
lação ao casamento, sua duração e sua 
dissolução. 

2. O casamento não será válido senão 
com o livre e pleno consentimento dos 
nubentes. 

3. A família é o núcleo natural e fun-
damental da sociedade e tem direito à 
proteção da sociedade e do Estado.

Artigo 17
1. Todo ser humano tem direito à 

propriedade, só ou em sociedade com 
outros. 

2. Ninguém será arbitrariamente pri-
vado de sua propriedade.

Artigo 18
Todo ser humano tem direito à liber-

dade de pensamento, consciência e re-
ligião; esse direito inclui a liberdade de 
mudar de religião ou crença e a liberda-
de de manifestar essa religião ou crença 
pelo ensino, pela prática, pelo culto em 
público ou em particular.

Artigo 19
Todo ser humano tem direito à liber-

dade de opinião e expressão; esse direi-
to inclui a liberdade de, sem interferên-
cia, ter opiniões e de procurar, receber 
e transmitir informações e idéias por 
quaisquer meios e independentemente 
de fronteiras.

Artigo 20
1. Todo ser humano tem direito à li-

berdade de reunião e associação pací-
fica. 

2. Ninguém pode ser obrigado a fa-
zer parte de uma associação.

Artigo 21
1. Todo ser humano tem o direito de 

tomar parte no governo de seu país di-
retamente ou por intermédio de repre-
sentantes livremente escolhidos. 

2. Todo ser humano tem igual direito 
de acesso ao serviço público do seu país. 

3. A vontade do povo será a base da 
autoridade do governo; essa vontade 
será expressa em eleições periódicas 
e legítimas, por sufrágio universal, por 
voto secreto ou processo equivalente 
que assegure a liberdade de voto.
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Artigo 22
Todo ser humano, como membro da 

sociedade, tem direito à segurança social, à 
realização pelo esforço nacional, pela coo-
peração internacional e de acordo com a 
organização e recursos de cada Estado, dos 
direitos econômicos, sociais e culturais in-
dispensáveis à sua dignidade e ao livre de-
senvolvimento da sua personalidade.

Artigo 23
1. Todo ser humano tem direito ao 

trabalho, à livre escolha de emprego, a 
condições justas e favoráveis de traba-
lho e à proteção contra o desemprego. 

2. Todo ser humano, sem qualquer 
distinção, tem direito a igual remunera-
ção por igual trabalho. 

3. Todo ser humano que trabalha tem 
direito a uma remuneração justa e sa-
tisfatória que lhe assegure, assim como 
à sua família, uma existência compa-
tível com a dignidade humana e a que 
se acrescentarão, se necessário, outros 
meios de proteção social. 

4. Todo ser humano tem direito a or-
ganizar sindicatos e a neles ingressar 
para proteção de seus interesses.

Artigo 24
Todo ser humano tem direito a re-

pouso e lazer, inclusive a limitação ra-
zoável das horas de trabalho e a férias 
remuneradas periódicas.

Artigo 25
1. Todo ser humano tem direito a um 

padrão de vida capaz de assegurar a si 
e à sua família saúde, bem-estar, inclu-
sive alimentação, vestuário, habitação, 
cuidados médicos e os serviços sociais 
indispensáveis e direito à segurança em 
caso de desemprego, doença invalidez, 
viuvez, velhice ou outros casos de perda 
dos meios de subsistência em circuns-
tâncias fora de seu controle. 

2. A maternidade e a infância têm di-
reito a cuidados e assistência especiais. 
Todas as crianças, nascidas dentro ou 
fora do matrimônio, gozarão da mesma 
proteção social.

Artigo 26
1. Todo ser humano tem direito à ins-

trução. A instrução será gratuita, pelo 
menos nos graus elementares e fun-
damentais. A instrução elementar será 
obrigatória. A instrução técnico-profis-
sional será acessível a todos, bem como 
a instrução superior, esta baseada no 
mérito. 

2. A instrução será orientada no sen-
tido do pleno desenvolvimento da per-
sonalidade humana e do fortalecimento 
do respeito pelos direitos do ser huma-
no e pelas liberdades fundamentais. A 
instrução promoverá a compreensão, a 
tolerância e a amizade entre todas as 
nações e grupos raciais ou religiosos 
e coadjuvará as atividades das Nações 
Unidas em prol da manutenção da paz. 

3. Os pais têm prioridade de direito 
na escolha do gênero de instrução que 
será ministrada a seus filhos.

Artigo 27
1. Todo ser humano tem o direito de 

participar livremente da vida cultural da 
comunidade, de fruir as artes e de par-
ticipar do progresso científico e de seus 
benefícios. 

2. Todo ser humano tem direito à 
proteção dos interesses morais e mate-
riais decorrentes de qualquer produção 
científica literária ou artística da qual 
seja autor.

Artigo 28
Todo ser humano tem direito a uma 

ordem social e internacional em que os 
direitos e liberdades estabelecidos na 
presente Declaração possam ser plena-
mente realizados.

Artigo 29
1. Todo ser humano tem deveres para 

com a comunidade, na qual o livre e 
pleno desenvolvimento de sua persona-
lidade é possível. 

2. No exercício de seus direitos e li-
berdades, todo ser humano estará su-
jeito apenas às limitações determinadas 
pela lei, exclusivamente com o fim de 
assegurar o devido reconhecimento e 
respeito dos direitos e liberdades de ou-
trem e de satisfazer as justas exigências 
da moral, da ordem pública e do bem-
-estar de uma sociedade democrática. 

3. Esses direitos e liberdades não po-
dem, em hipótese alguma, ser exercidos 
contrariamente aos objetivos e princí-
pios das Nações Unidas.

Artigo 30
Nenhuma disposição da presente 

Declaração poder ser interpretada como 
o reconhecimento a qualquer Estado, 
grupo ou pessoa, do direito de exercer 
qualquer atividade ou praticar qualquer 
ato destinado à destruição de quaisquer 
dos direitos e liberdades aqui estabele-
cidos.
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CONVENÇÃO AMERICANA
 SOBRE DIREITOS 

HUMANOS (PACTO DE SÃO 
JOSÉ DA COSTA RICA)

CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE 
DIREITOS HUMANOS

 
(Assinada na Conferência Especializada 
Interamericana sobre Direitos Humanos,

San José, Costa Rica, em 22 de 
novembro de 1969) 

 
PREÂMBULO

 
Os Estados americanos signatários da 

presente Convenção,
 
Reafirmando seu propósito de 

consolidar neste Continente, dentro do 
quadro das instituições democráticas, um 
regime de liberdade pessoal e de justiça 
social, fundado no respeito dos direitos 
essenciais do homem;

Reconhecendo que os direitos 
essenciais do homem não derivam do 
fato de ser ele nacional de determinado 
Estado, mas sim do fato de ter como 
fundamento os atributos da pessoa 
humana, razão por que justificam 
uma proteção internacional, de 
natureza convencional, coadjuvante ou 
complementar da que oferece o direito 
interno dos Estados americanos;

Considerando que esses princípios 
foram consagrados na Carta da 
Organização dos Estados Americanos, 
na Declaração Americana dos Direitos 
e Deveres do Homem e na Declaração 
Universal dos Direitos do Homem e que 
foram reafirmados e desenvolvidos em 
outros instrumentos internacionais, tanto 
de âmbito mundial como regional;

Reiterando que, de acordo com a 
Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, só pode ser realizado o ideal do 
ser humano livre, isento do temor e da 
miséria, se forem criadas condições que 
permitam a cada pessoa gozar dos seus 
direitos econômicos, sociais e culturais, 
bem como dos seus direitos civis e 
políticos; e

Considerando que a Terceira 
Conferência Interamericana 
Extraordinária (Buenos Aires, 1967) 
aprovou a incorporação à própria 
Carta da Organização de normas mais 
amplas sobre direitos econômicos, 
sociais e educacionais e resolveu que 
uma convenção interamericana sobre 
direitos humanos determinasse a 
estrutura, competência e processo dos 
órgãos encarregados dessa matéria,

Convieram no seguinte:

PARTE I
DEVERES DOS ESTADOS E DIREITOS 

PROTEGIDOS 
 

CAPÍTULO I
ENUMERAÇÃO DE DEVERES

 
Artigo 1.  Obrigação de respeitar os 

direitos
 
1. Os Estados Partes nesta Convenção 

comprometem-se a respeitar os direitos 
e liberdades nela reconhecidos e a ga-
rantir 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 eco-
nômica, nascimento ou qualquer outra 
condição social.

 
2. Para os efeitos desta Convenção, 

pessoa é todo ser humano.
 
Artigo 2.  Dever de adotar disposições 

de direito interno
 
Se o exercício dos direitos e liberdades 

mencionados no artigo 1 ainda não esti-
ver 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 efeti-
vos tais direitos e liberdades. 

CAPÍTULO II
DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS

 
Artigo 3.  Direito ao reconhecimento 

da personalidade jurídica
 
Toda pessoa tem direito ao reconheci-

mento de sua personalidade jurídica.
 

Artigo 4.  Direito à vida
 
1. Toda pessoa tem o direito de que se 

respeite sua vida.  Esse direito deve ser 
protegido pela lei e, em geral, desde o 
momento da concepção.  Ninguém pode 
ser privado da vida arbitrariamente.
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2. Nos países que não houverem abo-
lido a pena de morte, esta só poderá ser 
imposta pelos delitos mais graves, em 
cumprimento de sentença final de tribunal 
competente e em conformidade com lei 
que estabeleça tal pena, promulgada antes 
de haver o delito sido cometido.  Tampou-
co se estenderá sua aplicação a delitos aos 
quais não se aplique atualmente.

 
3. Não se pode restabelecer a pena de 

morte nos Estados que a hajam abolido.
 
4. Em nenhum caso pode a pena de 

morte ser aplicada por delitos políticos, 
nem por delitos comuns conexos com 
delitos políticos.

 
5. Não se deve impor a pena de morte 

a pessoa que, no momento da perpetra-
ção do delito, for menor de dezoito anos, 
ou maior de setenta, nem aplicá-la a mu-
lher em estado de gravidez.

 
6. Toda pessoa condenada à morte 

tem direito a solicitar anistia, indulto ou 
comutação da pena, os quais podem ser 
concedidos em todos os casos.  Não se 
pode executar a pena de morte enquan-
to o pedido estiver pendente de decisão 
ante a autoridade competente.

 
Artigo 5.  Direito à integridade pessoal
 
1. Toda pessoa tem o direito de que se res-

peite sua integridade física, psíquica e moral.
 
2.Ninguém deve ser submetido a torturas, 

nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou 
degradantes.  Toda pessoa privada da liber-
dade deve ser tratada com o respeito devido 
à dignidade inerente ao ser humano.

 
3. A pena não pode passar da pessoa 

do delinqüente.
 
4. Os processados devem ficar sepa-

rados dos condenados, salvo em circuns-
tâncias excepcionais, e ser submetidos a 
tratamento adequado à sua condição de 
pessoas não condenadas.

 
5.Os menores, quando puderem ser 

processados, devem ser separados dos 
adultos e conduzidos a tribunal especiali-
zado, com a maior rapidez possível, para 
seu tratamento.

 
6. As penas privativas da liberdade de-

vem ter por finalidade essencial a reforma 
e a readaptação social dos condenados.

 
Artigo 6.  Proibição da escravidão e da 

servidão
 
1. Ninguém pode ser submetido a escra-

vidão ou a servidão, e tanto estas como o 
tráfico de escravos e o tráfico de mulheres 
são proibidos em todas as suas formas.

2. Ninguém deve ser constrangido a exe-
cutar trabalho forçado ou obrigatório.  Nos 
países em que se prescreve, para certos de-
litos, pena privativa da liberdade acompa-
nhada de trabalhos forçados, esta disposição 
não pode ser interpretada no sentido de que 
proíbe o cumprimento da dita pena, imposta 
por juiz ou tribunal competente.  O trabalho 
forçado não deve afetar a dignidade nem a 
capacidade física e intelectual do recluso.

 
3. Não constituem trabalhos forçados ou 

obrigatórios para os efeitos deste artigo:
 
a. os trabalhos ou serviços normal-

mente exigidos de pessoa reclusa em 
cumprimento de sentença ou resolução 
formal expedida pela autoridade judi-
ciária competente.  Tais trabalhos ou 
serviços devem ser executados sob a vi-
gilância e controle das autoridades pú-
blicas, e os indivíduos que os executa-
rem não devem ser postos à disposição 
de particulares, companhias ou pessoas 
jurídicas de caráter privado;

 
b. o serviço militar e, nos países onde 

se admite a isenção por motivos de cons-
ciência, o serviço nacional que a lei esta-
belecer em lugar daquele;

 
c. o serviço imposto em casos de peri-

go ou calamidade que ameace a existên-
cia ou o bem-estar da comunidade; e

 
d. o trabalho ou serviço que faça parte 

das obrigações cívicas normais.
 
Artigo 7.  Direito à liberdade pessoal

 
1. Toda pessoa tem direito à liberdade 

e à segurança pessoais.
 
2. Ninguém pode ser privado de sua li-

berdade física, salvo pelas causas e nas con-
dições previamente fixadas pelas constitui-
ções políticas dos Estados Partes ou pelas 
leis de acordo com elas promulgadas.

 
3. Ninguém pode ser submetido a de-

tenção ou encarceramento arbitrários.

4. Toda pessoa detida ou retida deve 
ser informada das razões da sua deten-
ção e notificada, sem demora, da acusa-
ção ou acusações formuladas contra ela.
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5. Toda pessoa detida ou retida deve 
ser conduzida, sem demora, à presença 
de um juiz ou outra autoridade autori-
zada pela lei a exercer funções judiciais 
e tem direito a ser julgada dentro de um 
prazo razoável ou a ser posta em liber-
dade, sem prejuízo de que prossiga o 
processo.  Sua liberdade pode ser condi-
cionada a garantias que assegurem o seu 
comparecimento em juízo.

 
6. Toda pessoa privada da liberdade 

tem direito a recorrer a um juiz ou tribu-
nal competente, a fim de que este decida, 
sem demora, sobre a legalidade de sua 
prisão ou detenção e ordene sua soltura 
se a prisão ou a detenção forem ilegais.  
Nos Estados Partes cujas leis prevêem 
que toda pessoa que se vir ameaçada de 
ser privada de sua liberdade tem direito a 
recorrer a um juiz ou tribunal competente 
a fim de que este decida sobre a legali-
dade de tal ameaça, tal recurso não pode 
ser restringido nem abolido.  O recurso 
pode ser interposto pela própria pessoa 
ou por outra pessoa.

 
7. Ninguém deve ser detido por dívi-

das.  Este princípio não limita os manda-
dos de autoridade judiciária competente 
expedidos em virtude de inadimplemen-
to de obrigação alimentar.

 
Artigo 8.  Garantias judiciais

 
1. Toda pessoa tem direito a ser ouvi-

da, com as devidas garantias e dentro de 
um prazo razoável, por um juiz ou tribu-
nal competente, independente e impar-
cial, estabelecido anteriormente por lei, 
na apuração de qualquer acusação pe-
nal formulada contra ela, ou para que se 
determinem seus direitos ou obrigações 
de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de 
qualquer outra natureza.

 
2. Toda pessoa acusada de delito tem 

direito a que se presuma sua inocência 
enquanto não se comprove legalmente 
sua culpa.  Durante o processo, toda pes-
soa tem direito, em plena igualdade, às 
seguintes garantias mínimas:

a. direito do acusado de ser assistido 
gratuitamente por tradutor ou intérpre-
te, se não compreender ou não falar o 
idioma do juízo ou tribunal;

b. comunicação prévia e pormenori-
zada ao acusado da acusação formulada;

c. concessão ao acusado do tempo e 
dos meios adequados para a preparação 
de sua defesa;

d. direito do acusado de defender-se 
pessoalmente ou de ser assistido por um 
defensor de sua escolha e de comunicar-
-se, livremente e em particular, com seu 
defensor;

 

e. direito irrenunciável de ser assisti-
do por um defensor proporcionado pelo 
Estado, remunerado ou não, segundo 
a legislação interna, se o acusado não 
se defender ele próprio nem nomear 
defensor dentro do prazo estabelecido 
pela lei;

f. direito da defesa de inquirir as teste-
munhas presentes no tribunal e de obter 
o comparecimento, como testemunhas 
ou peritos, de outras pessoas que possam 
lançar luz sobre os fatos;

g. direito de não ser obrigado a de-
por contra si mesma, nem a declarar-se 
culpada; e

h. direito de recorrer da sentença para 
juiz ou tribunal superior.

 
3. A confissão do acusado só é válida se 

feita sem coação de nenhuma natureza.
 
4. O acusado absolvido por sentença 

passada em julgado não poderá ser sub-
metido a novo processo pelos mesmos 
fatos.

 
5. O processo penal deve ser público, 

salvo no que for necessário para preser-
var os interesses da justiça.

Artigo 9.  Princípio da legalidade e da 
retroatividade

 
Ninguém pode ser condenado por 

ações ou omissões que, no momento em 
que forem cometidas, não sejam delituo-
sas, de acordo com o direito aplicável.  Tam-
pouco se pode impor pena mais grave que 
a aplicável no momento da perpetração do 
delito.  Se depois da perpetração do delito a 
lei dispuser a imposição de pena mais leve, 
o delinqüente será por isso beneficiado.

 
Artigo 10.  Direito a indenização

 
Toda pessoa tem direito de ser inde-

nizada conforme a lei, no caso de haver 
sido condenada em sentença passada em 
julgado, por erro judiciário.

 
Artigo 11.  Proteção da honra e da 

dignidade
 
1. Toda pessoa tem direito ao respeito 

de sua honra e ao reconhecimento de sua 
dignidade.
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2. Ninguém pode ser objeto de inge-
rências arbitrárias ou abusivas em sua 
vida privada, na de sua família, em seu 
domicílio ou em sua correspondência, 
nem de ofensas ilegais à sua honra ou 
reputação.

 
3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei 

contra tais ingerências ou tais ofensas.
 
Artigo 12.  Liberdade de consciência e 

de religião
 
1. Toda pessoa tem direito à liberdade 

de consciência e de religião.  Esse direito 
implica a liberdade de conservar sua reli-
gião ou suas crenças, ou de mudar de re-
ligião ou de crenças, bem como a liberda-
de de professar e divulgar sua religião ou 
suas crenças, individual ou coletivamente, 
tanto em público como em privado.

 
2. Ninguém pode ser objeto de me-

didas restritivas que possam limitar sua 
liberdade de conservar sua religião ou 
suas crenças, ou de mudar de religião ou 
de crenças.

 
3. A liberdade de manifestar a própria 

religião e as próprias crenças está sujeita 
unicamente às limitações prescritas pela 
lei e que sejam necessárias para proteger 
a segurança, a ordem, a saúde ou a moral 
públicas ou os direitos ou liberdades das 
demais pessoas.

 
4. Os pais, e quando for o caso os tu-

tores, têm direito a que seus filhos ou pu-
pilos recebam a educação religiosa e mo-
ral que esteja acorde com suas próprias 
convicções.

 
Artigo 13.  Liberdade de pensamento 

e de expressão
 
1. Toda pessoa tem direito à liberdade 

de pensamento e de expressão.  Esse di-
reito compreende a liberdade de buscar, 
receber e difundir informações e idéias de 
toda natureza, sem consideração de fron-
teiras, verbalmente ou por escrito, ou em 
forma impressa ou artística, ou por qual-
quer outro processo de sua escolha.

 
2. O exercício do direito previsto no in-

ciso precedente não pode estar sujeito a 
censura prévia, mas a responsabilidades 
ulteriores, que devem ser expressamen-
te fixadas pela lei e ser necessárias para 
assegurar:

 
a. o respeito aos direitos ou à reputa-

ção das demais pessoas; ou
 
b.a proteção da segurança nacional, da 

ordem pública, ou da saúde ou da moral 
públicas.

3. Não se pode restringir o direito de 
expressão por vias ou meios indiretos, 
tais como o abuso de controles oficiais 
ou particulares de papel de imprensa, de 
freqüências radioelétricas ou de equipa-
mentos e aparelhos usados na difusão de 
informação, nem por quaisquer outros 
meios destinados a obstar a comunicação 
e a circulação de idéias e opiniões.

 
4. A lei pode submeter os espetáculos 

públicos a censura prévia, com o objetivo 
exclusivo de regular o acesso a eles, para 
proteção moral da infância e da adolescên-
cia, sem prejuízo do disposto no inciso 2.

 
5. A lei deve proibir toda propaganda 

a favor da guerra, bem como toda apo-
logia ao ódio nacional, racial ou religioso 
que constitua incitação à discriminação, à 
hostilidade, ao crime ou à violência.

Artigo 14.  Direito de retificação ou 
resposta

 
1. Toda pessoa atingida por informa-

ções inexatas ou ofensivas emitidas em 
seu prejuízo por meios de difusão legal-
mente regulamentados e que se dirijam 
ao público em geral, tem direito a fazer, 
pelo mesmo órgão de difusão, sua reti-
ficação ou resposta, nas condições que 
estabeleça a lei.

 
2. Em nenhum caso a retificação ou a 

resposta eximirão das outras responsabi-
lidades legais em que se houver incorrido.

 
3. Para a efetiva proteção da honra e 

da reputação, toda publicação ou em-
presa jornalística, cinematográfica, de 
rádio ou televisão, deve ter uma pessoa 
responsável que não seja protegida por 
imunidades nem goze de foro especial.

 
Artigo 15.  Direito de reunião

 
É reconhecido o direito de reunião 

pacífica e sem armas.  O exercício de tal 
direito só pode estar sujeito às restrições 
previstas pela lei e que sejam necessárias, 
numa sociedade democrática, no interesse 
da segurança nacional, da segurança ou 
da ordem públicas, ou para proteger a 
saúde ou a moral públicas ou os direitos e 
liberdades das demais pessoas.



93

Anotações

D
. H

U
M

A
N

O
S

Artigo 16.  Liberdade de associação
 
1.Todas as pessoas têm o direito de 

associar-se livremente com fins ideoló-
gicos, religiosos, políticos, econômicos, 
trabalhistas, sociais, culturais, desportivos 
ou de qualquer outra natureza.

 
2.O exercício de tal direito só pode es-

tar sujeito às restrições previstas pela lei 
que sejam necessárias, numa sociedade 
democrática, no interesse da seguran-
ça nacional, da segurança ou da ordem 
públicas, ou para proteger a saúde ou a 
moral públicas ou os direitos e liberdades 
das demais pessoas.

 
3.O disposto neste artigo não impede 

a imposição de restrições legais, e mesmo 
a privação do exercício do direito de as-
sociação, aos membros das forças arma-
das e da polícia.

 

Artigo 17.  Proteção da família
 
1. A família é o elemento natural e fun-

damental da sociedade e deve ser prote-
gida pela sociedade e pelo Estado.

 
2. É reconhecido o direito do homem e 

da mulher de contraírem casamento e de 
fundarem uma família, se tiverem a idade 
e as condições para isso exigidas pelas 
leis internas, na medida em que não afe-
tem estas o princípio da não-discrimina-
ção estabelecido nesta Convenção.

 
3. O casamento não pode ser celebra-

do sem o livre e pleno consentimento dos 
contraentes.

 
4. Os Estados Partes devem tomar me-

didas apropriadas no sentido de assegurar 
a igualdade de direitos e a adequada equi-
valência de responsabilidades dos cônjuges 
quanto ao casamento, durante o casamen-
to e em caso de dissolução do mesmo.  Em 
caso de dissolução, serão adotadas disposi-
ções que assegurem a proteção necessária 
aos filhos, com base unicamente no inte-
resse e conveniência dos mesmos.

 
5. A lei deve reconhecer iguais direitos 

tanto aos filhos nascidos fora do casa-
mento como aos nascidos dentro do ca-
samento.

Artigo 18.  Direito ao nome
 
Toda pessoa tem direito a um preno-

me e aos nomes de seus pais ou ao de 
um destes.  A lei deve regular a forma de 
assegurar a todos esse direito, mediante 
nomes fictícios, se for necessário.

 
Artigo 19.  Direitos da criança

 
Toda criança tem direito às medidas de 

proteção que a sua condição de menor 
requer por parte da sua família, da socie-
dade e do Estado.

 
Artigo 20.  Direito à nacionalidade

 
1.Toda pessoa tem direito a uma na-

cionalidade.
 
2.Toda pessoa tem direito à nacionali-

dade do Estado em cujo território houver 
nascido, se não tiver direito a outra.

 
3.A ninguém se deve privar arbitraria-

mente de sua nacionalidade nem do di-
reito de mudá-la.

 
Artigo 21.  Direito à propriedade pri-

vada
 
1.Toda pessoa tem direito ao uso e 

gozo dos seus bens.  A lei pode subor-
dinar esse uso e gozo ao interesse social.

 
2. Nenhuma pessoa pode ser privada de 

seus bens, salvo mediante o pagamento de 
indenização justa, por motivo de utilidade 
pública ou de interesse social e nos casos e 
na forma estabelecidos pela lei.

 
3.Tanto a usura como qualquer outra 

forma de exploração do homem pelo ho-
mem devem ser reprimidas pela lei.

 
Artigo 22.  Direito de circulação e de 

residência
 
1. Toda pessoa que se ache legalmente 

no território de um Estado tem direito de 
circular nele e de nele residir em confor-
midade com as disposições legais.

 
2. Toda pessoa tem o direito de sair li-

vremente de qualquer país, inclusive do 
próprio.

 
3. O exercício dos direitos acima men-

cionados não pode ser restringido senão 
em virtude de lei, na medida indispensá-
vel, numa sociedade democrática, para 
prevenir infrações penais ou para pro-
teger a segurança nacional, a segurança 
ou a ordem públicas, a moral ou a saúde 
públicas, ou os direitos e liberdades das 
demais pessoas.
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4. O exercício dos direitos reconheci-
dos no inciso 1 pode também ser restrin-
gido pela lei, em zonas determinadas, por 
motivo de interesse público.

 
5. Ninguém pode ser expulso do terri-

tório do Estado do qual for nacional, nem 
ser privado do direito de nele entrar.

 
6. O estrangeiro que se ache legalmen-

te no território de um Estado Parte nesta 
Convenção só poderá dele ser expulso 
em cumprimento de decisão adotada de 
acordo com a lei.

 
7. Toda pessoa tem o direito de buscar 

e receber asilo em território estrangeiro, 
em caso de perseguição por delitos po-
líticos ou comuns conexos com delitos 
políticos e de acordo com a legislação de 
cada Estado e com os convênios interna-
cionais.

 
8. Em nenhum caso o estrangeiro pode 

ser expulso ou entregue a outro país, seja 
ou não de origem, onde seu direito à vida 
ou à liberdade pessoal esteja em risco de 
violação por causa da sua raça, nacionali-
dade, religião, condição social ou de suas 
opiniões políticas.

 
9. É proibida a expulsão coletiva de es-

trangeiros.
 

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.

 
Artigo 24.  Igualdade perante a lei

 
Todas as pessoas são iguais perante a 

lei.  Por conseguinte, têm direito, sem dis-
criminação, a igual proteção da lei.

 

Artigo 25.  Proteção judicial
 
1. Toda pessoa tem direito a um recur-

so simples e rápido ou a qualquer outro 
recurso efetivo, perante os juízes ou tri-
bunais competentes, que a proteja contra 
atos que violem seus direitos fundamen-
tais reconhecidos pela constituição, pela 
lei ou pela presente Convenção, mesmo 
quando tal violação seja cometida por 
pessoas que estejam atuando no exercí-
cio de suas funções oficiais.

 
2. Os Estados Partes comprometem-

-se:
 
a. a assegurar que a autoridade 

competente prevista pelo sistema legal 
do Estado decida sobre os direitos de 
toda pessoa que interpuser tal recurso;

b. a desenvolver as possibilidades de 
recurso judicial; e

c. a assegurar o cumprimento, pelas 
autoridades competentes, de toda 
decisão em que se tenha considerado 
procedente o recurso. 

 

CAPÍTULO III
DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E 

CULTURAIS
 
Artigo 26.  Desenvolvimento progres-

sivo
 
Os Estados Partes comprometem-se 

a adotar providências, tanto no âmbito 
interno como mediante cooperação in-
ternacional, especialmente econômica e 
técnica, a fim de conseguir progressiva-
mente a plena efetividade dos direitos 
que decorrem das normas econômicas, 
sociais e sobre educação, ciência e cul-
tura, constantes da Carta da Organização 
dos Estados Americanos, reformada pelo 
Protocolo de Buenos Aires, na medida 
dos recursos disponíveis, por via legislati-
va ou por outros meios apropriados. 

 
CAPÍTULO IV

SUSPENSÃO DE GARANTIAS, IN-
TERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO

 
Artigo 27.  Suspensão de garantias

 
1. Em caso de guerra, de perigo públi-

co, ou de outra emergência que ameace 
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a independência ou segurança do Estado 
Parte, este poderá adotar disposições que, 
na medida e pelo tempo estritamente limi-
tados às exigências da situação, suspendam 
as obrigações contraídas em virtude desta 
Convenção, desde que tais disposições não 
sejam incompatíveis com as demais obriga-
ções que lhe impõe o Direito Internacional 
e não encerrem discriminação alguma fun-
dada em motivos de raça, cor, sexo, idioma, 
religião ou origem social.

 
2. A disposição precedente não autori-

za a suspensão dos direitos determinados 
seguintes artigos:  3 (Direito ao reconheci-
mento da personalidade jurídica); 4 (Direito 
à vida); 5 (Direito à integridade pessoal); 6 
(Proibição da escravidão e servidão); 9 (Prin-
cípio da 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 nacio-
nalidade) e 23 (Direitos políticos), nem das 
garantias indispensáveis para a proteção de 
tais direitos.

 
3. Todo Estado Parte que fizer uso do di-

reito de suspensão deverá informar imedia-
tamente os outros Estados Partes na pre-
sente Convenção, por intermédio do Se-
cretário-Geral da Organização dos Estados 
Americanos, das disposições cuja aplicação 
haja suspendido, dos motivos determinan-
tes da suspensão e da data em que haja 
dado por terminada tal suspensão.

Artigo 28.  Cláusula federal
 
1. Quando se tratar de um Estado Par-

te constituído como Estado federal, o go-
verno nacional do aludido Estado Parte 
cumprirá todas as disposições da presen-
te Convenção, relacionadas com as ma-
térias sobre as quais exerce competência 
legislativa e judicial.

 
2. No tocante às disposições relativas 

às matérias que correspondem à compe-
tência das entidades componentes da fe-
deração, o governo nacional deve tomar 
imediatamente as medidas pertinente, 
em conformidade com sua constituição 
e suas leis, a fim de que as autoridades 
competentes das referidas entidades 
possam adotar as disposições cabíveis 
para o cumprimento desta Convenção.

3. Quando dois ou mais Estados Partes 
decidirem constituir entre eles uma federa-
ção ou outro tipo de associação, diligencia-
rão no sentido de que o pacto comunitário 
respectivo contenha as disposições neces-
sárias para que continuem sendo efetivas 
no novo Estado assim organizado as nor-
mas da presente Convenção.

 
Artigo 29.  Normas de interpretação

 
Nenhuma disposição desta Conven-

ção pode ser interpretada no sentido de:
 
a. permitir a qualquer dos Estados Par-

tes, grupo ou pessoa, suprimir o gozo e 
exercício dos direitos e liberdades reco-
nhecidos na Convenção ou limitá-los em 
maior medida do que a nela prevista;

 
b. limitar o gozo e exercício de qual-

quer direito ou liberdade que possam ser 
reconhecidos de acordo com as leis de 
qualquer dos Estados Partes ou de acor-
do com outra convenção em que seja 
parte um dos referidos Estados;

 
c. excluir outros direitos e garantias 

que são inerentes ao ser humano ou que 
decorrem da forma democrática repre-
sentativa de governo; e

 
d. excluir ou limitar o efeito que possam 

produzir a Declaração Americana dos Di-
reitos e Deveres do Homem e outros atos 
internacionais da mesma natureza.

 
Artigo 30.  Alcance das restrições

 
As restrições permitidas, de acordo com 

esta Convenção, ao gozo e exercício dos di-
reitos e liberdades nela reconhecidos, não 
podem ser aplicadas senão de acordo com 
leis que forem promulgadas por motivo de 
interesse geral e com o propósito para o 
qual houverem sido estabelecidas.

 
Artigo 31.  Reconhecimento de outros 

direitos
 
Poderão ser incluídos no regime de 

proteção desta Convenção outros direi-
tos e liberdades que forem reconhecidos 
de acordo com os processos estabeleci-
dos nos artigos 76 e 77. 

 
CAPÍTULO V

DEVERES DAS PESSOAS
 
Artigo 32.  Correlação entre deveres e 

direitos
 
1. Toda pessoa tem deveres para com 

a família, a comunidade e a humanidade.
 
2. Os direitos de cada pessoa são li-

mitados pelos direitos dos demais, pela 
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segurança de todos e pelas justas exigên-
cias do bem comum, numa sociedade 
democrática.

 
PARTE II

MEIOS DA PROTEÇÃO
 

CAPÍTULO VI
ÓRGÃOS COMPETENTES

 
Artigo 33

 
São competentes para conhecer dos 

assuntos relacionados com o cumpri-
mento dos compromissos assumidos pe-
los Estados Partes nesta Convenção:

 
a.       a Comissão Interamericana de Di-

reitos Humanos, doravante denominada 
a Comissão; e

 
b.       a Corte Interamericana de Di-

reitos Humanos, doravante denominada 
a Corte. 

CAPÍTULO VII
COMISSÃO INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS
 

Seção 1 — Organização
 

Artigo 34
 
A Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos compor-se-á de sete membros, 
que deverão ser pessoas de alta autori-
dade moral e de reconhecido saber em 
matéria de direitos humanos.

 
Artigo 35

 
A Comissão representa todos os mem-

bros da Organização dos Estados Ameri-
canos.

 
Artigo 36

 
1. Os membros da Comissão serão 

eleitos a título pessoal, pela Assembleia 
Geral da Organização, de uma lista de 
candidatos propostos pelos governos 
dos Estados membros.

 
2. Cada um dos referidos governos pode 

propor até três candidatos, nacionais do 
Estado que os propuser ou de qualquer 

outro Estado membro da Organização dos 
Estados Americanos.  Quando for proposta 
uma lista de três candidatos, pelo menos 
um deles deverá ser nacional de Estado di-
ferente do proponente.

 
Artigo 37

 
1. Os membros da Comissão serão 

eleitos por quatro anos e só poderão ser 
reeleitos uma vez, porém o mandato de 
três dos membros designados na primei-
ra eleição expirará ao cabo de dois anos.  
Logo depois da referida eleição, serão 
determinados por sorteio, na Assembleia 
Geral, os nomes desses três membros.

 
2. Não pode fazer parte da Comissão 

mais de um nacional de um mesmo Estado.
 

Artigo 38
 
As vagas que ocorrerem na Comissão, 

que não se devam à expiração normal do 
mandato, serão preenchidas pelo Con-
selho Permanente da Organização, de 
acordo com o que dispuser o Estatuto da 
Comissão.

 
Artigo 39

 
A Comissão elaborará seu estatuto e 

submetê-lo-á à aprovação da Assembleia 
Geral e expedirá seu próprio regulamento.

 
Artigo 40

 
Os serviços de secretaria da Comissão 

devem ser desempenhados pela unidade 
funcional especializada que faz parte da 
Secretaria-Geral da Organização e de-
vem dispor dos recursos necessários para 
cumprir as tarefas que lhe forem confia-
das pela Comissão.

 
Seção 2 — Funções

 
Artigo 41

 
A Comissão tem a função principal de 

promover a observância e a defesa dos 
direitos humanos e, no exercício do seu 
mandato, tem as seguintes funções e atri-
buições:

 
a.       estimular a consciência dos direi-

tos humanos nos povos da América;
 
b.       formular recomendações aos 

governos dos Estados membros, quando 
o considerar conveniente, no sentido de 
que adotem medidas progressivas em 
prol dos direitos humanos no âmbito de 
suas leis internas e seus preceitos cons-
titucionais, bem como disposições apro-
priadas para promover o devido respeito 
a esses direitos;
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c. preparar os estudos ou relatórios 
que considerar convenientes para o de-
sempenho de suas funções;

 
d. solicitar aos governos dos Estados 

membros que lhe proporcionem infor-
mações sobre as medidas que adotarem 
em matéria de direitos humanos;

 
e. atender às consultas que, por meio 

da Secretaria-Geral da Organização dos 
Estados Americanos, lhe formularem os 
Estados membros sobre questões relacio-
nadas com os direitos humanos e, dentro 
de suas possibilidades, prestar-lhes o as-
sessoramento que eles lhe solicitarem;

 
f. atuar com respeito às petições e outras 

comunicações, no exercício de sua autori-
dade, de conformidade com o disposto nos 
artigos 44 a 51 desta Convenção; e

 
g. apresentar um relatório anual à As-

sembleia Geral da Organização dos Esta-
dos Americanos.

 
Artigo 42

 
Os Estados Partes devem remeter à 

Comissão cópia dos relatórios e estudos 
que, em seus respectivos campos, subme-
tem anualmente às Comissões Executivas 
do Conselho Interamericano Econômico 
e Social e do Conselho Interamericano 
de Educação, Ciência e Cultura, a fim de 
que aquela vele por que se promovam os 
direitos decorrentes das normas econô-
micas, sociais e sobre educação, ciência e 
cultura, constantes da Carta da Organiza-
ção dos Estados Americanos, reformada 
pelo Protocolo de Buenos Aires.

 
Artigo 43

 
Os Estados Partes obrigam-se a pro-

porcionar à Comissão as informações 
que esta lhes solicitar sobre a maneira 
pela qual o seu direito interno assegura 
a aplicação efetiva de quaisquer disposi-
ções desta Convenção.

 
Seção 3 — Competência

 
Artigo 44

 
Qualquer pessoa ou grupo de pes-

soas, ou entidade não-governamental 
legalmente reconhecida em um ou mais 
Estados membros da Organização, pode 
apresentar à Comissão petições que con-
tenham denúncias ou queixas de violação 
desta Convenção por um Estado Parte.

 
Artigo 45

 
1. Todo Estado Parte pode, no momen-

to do depósito do seu instrumento de ra-
tificação desta Convenção ou de adesão a 

ela, ou em qualquer momento posterior, 
declarar que reconhece a competência 
da Comissão para receber e examinar as 
comunicações em que um Estado Parte 
alegue haver outro Estado Parte incorrido 
em violações dos direitos humanos esta-
belecidos nesta Convenção.

 
2. As comunicações feitas em virtude 

deste artigo só podem ser admitidas e exa-
minadas se forem apresentadas por um 
Estado Parte que haja feito uma declaração 
pela qual reconheça a referida competên-
cia da Comissão.  A Comissão não admitirá 
nenhuma comunicação contra um Estado 
Parte que não haja feito tal declaração.

 
3. As declarações sobre reconheci-

mento de competência podem ser feitas 
para que esta vigore por tempo indefi-
nido, por período determinado ou para 
casos específicos.

 
4. As declarações serão depositadas 

na Secretaria-Geral da Organização dos 
Estados Americanos, a qual encaminhará 
cópia das mesmas aos Estados membros 
da referida Organização.

 

Artigo 46
 
1. Para que uma petição ou comunica-

ção apresentada de acordo com os arti-
gos 44 ou 45 seja admitida pela Comis-
são, será necessário:

 
a. que hajam sido interpostos e esgo-

tados os recursos da jurisdição interna, de 
acordo com os princípios de direito inter-
nacional geralmente reconhecidos;

 
b. que seja apresentada dentro do 

prazo de seis meses, a partir da data em 
que o presumido prejudicado em seus 
direitos tenha sido notificado da decisão 
definitiva;

 
c. que a matéria da petição ou comuni-

cação não esteja pendente de outro pro-
cesso de solução internacional; e

 
d. que, no caso do artigo 44, a petição 

contenha o nome, a nacionalidade, a pro-
fissão, o domicílio e a assinatura da pes-
soa ou pessoas ou do representante legal 
da entidade que submeter a petição.
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2.  As disposições das alíneas a e b do 
inciso 1 deste artigo não se aplicarão 
quando:

 
a. não existir, na legislação interna do 

Estado de que se tratar, o devido processo 
legal para a proteção do direito ou direitos 
que se alegue tenham sido violados;

 
b. não se houver permitido ao pre-

sumido prejudicado em seus direitos o 
acesso aos recursos da jurisdição interna, 
ou houver sido ele impedido de esgotá-
-los; e

 
c. houver demora injustificada na deci-

são sobre os mencionados recursos.
 

Artigo 47
 
A Comissão declarará inadmissível 

toda petição ou comunicação apresen-
tada de acordo com os artigos 44 ou 45 
quando:

 
a. não preencher algum dos requisitos 

estabelecidos no artigo 46;
 
b. não expuser fatos que caracterizem 

violação dos direitos garantidos por esta 
Convenção;

 
c. pela exposição do próprio 

peticionário ou do Estado, for 
manifestamente infundada a petição ou 
comunicação ou for evidente sua total 
improcedência; ou

 
d. for substancialmente reprodução 

de petição ou comunicação anterior, já 
examinada pela Comissão ou por outro 
organismo internacional. 

 
Seção 4 — Processo

 
Artigo 48

 
1. A Comissão, ao receber uma petição 

ou comunicação na qual se alegue viola-
ção de qualquer dos direitos consagrados 
nesta Convenção, procederá da seguinte 
maneira:

 
a. se reconhecer a admissibilidade da 

petição ou comunicação, solicitará infor-
mações ao Governo do Estado ao qual per-
tença a autoridade apontada como respon-
sável pela violação alegada e transcreverá 
as partes pertinentes da petição ou comu-
nicação.  As referidas informações devem 
ser enviadas dentro de um prazo razoável, 
fixado pela Comissão ao considerar as cir-
cunstâncias de cada caso;

 
b. recebidas as informações, ou trans-

corrido o prazo fixado sem que sejam 
elas recebidas, verificará se existem ou 

subsistem os motivos da petição ou co-
municação.  No caso de não existirem ou 
não subsistirem, mandará arquivar o ex-
pediente;

 
c. poderá também declarar a inadmis-

sibilidade ou a improcedência da petição 
ou comunicação, com base em informa-
ção ou prova supervenientes;

 
d. se o expediente não houver sido 

arquivado, e com o fim de comprovar 
os fatos, a Comissão procederá, com co-
nhecimento das partes, a um exame do 
assunto exposto na petição ou comuni-
cação.  Se for necessário e conveniente, a 
Comissão procederá a uma investigação 
para cuja eficaz realização solicitará, e os 
Estados interessados lhes proporcionarão 
todas as facilidades necessárias;

 
e. poderá pedir aos Estados interes-

sados qualquer informação pertinente e 
receberá, se isso lhe for solicitado, as ex-
posições verbais ou escritas que apresen-
tarem os interessados; e

 
f. pôr-se-á à disposição das partes in-

teressadas, a fim de chegar a uma solu-
ção amistosa do assunto, fundada no res-
peito aos direitos humanos reconhecidos 
nesta Convenção.

 
2. Entretanto, em casos graves e ur-

gentes, pode ser realizada uma investiga-
ção, mediante prévio consentimento do 
Estado em cujo território se alegue haver 
sido cometida a violação, tão somente 
com a apresentação de uma petição ou 
comunicação que reúna todos os requisi-
tos formais de admissibilidade.

 

Artigo 49
 
Se se houver chegado a uma solução 

amistosa de acordo com as disposições 
do inciso 1, f, do artigo 48, a Comissão re-
digirá um relatório que será encaminhado 
ao peticionário e aos Estados Partes nesta 
Convenção e, posteriormente, transmiti-
do, para sua publicação, ao Secretário-
-Geral da Organização dos Estados Ame-
ricanos.  O referido relatório conterá uma 
breve exposição dos fatos e da solução 
alcançada.  Se qualquer das partes no 
caso o solicitar, ser-lhe-á proporcionada 
a mais ampla informação possível.
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Artigo 50
 
1. Se não se chegar a uma solução, e 

dentro do prazo que for fixado pelo Esta-
tuto da Comissão, esta redigirá um rela-
tório no qual exporá os fatos e suas con-
clusões.  Se o relatório não representar, 
no todo ou em parte, o acordo unânime 
dos membros da Comissão, qualquer de-
les poderá agregar ao referido relatório 
seu voto em separado.  Também se agre-
garão ao relatório as exposições verbais 
ou escritas que houverem sido feitas pe-
los interessados em virtude do inciso 1, e, 
do artigo 48.

 
2. O relatório será encaminhado aos 

Estados interessados, aos quais não será 
facultado publicá-lo.

 
3. Ao encaminhar o relatório, a Comis-

são pode formular as proposições e reco-
mendações que julgar adequadas.

 
Artigo 51

 
1. Se no prazo de três meses, a par-

tir da remessa aos Estados interessados 
do relatório da Comissão, o assunto não 
houver sido solucionado ou submetido 
à decisão da Corte pela Comissão ou 
pelo Estado interessado, aceitando sua 
competência, a Comissão poderá emitir, 
pelo voto da maioria absoluta dos seus 
membros, sua opinião e conclusões sobre 
a questão submetida à sua consideração.

 
2. A Comissão fará as recomendações 

pertinentes e fixará um prazo dentro do 
qual o Estado deve tomar as medidas que 
lhe competirem para remediar a situação 
examinada.

 
3. Transcorrido o prazo fixado, a Co-

missão decidirá, pelo voto da maioria 
absoluta dos seus membros, se o Estado 
tomou ou não medidas adequadas e se 
publica ou não seu relatório.

 
CAPÍTULO VIII

CORTE INTERAMERICANA DE DI-
REITOS HUMANOS

 
Seção 1 — Organização

 
Artigo 52

 
1. A Corte compor-se-á de sete juízes, 

nacionais dos Estados membros da Or-
ganização, eleitos a título pessoal dentre 
juristas da mais alta autoridade moral, de 
reconhecida competência em matéria de 
direitos humanos, que reúnam as condi-
ções requeridas para o exercício das mais 
elevadas funções judiciais, de acordo com 
a lei do Estado do qual sejam nacionais, 
ou do Estado que os propuser como can-
didatos.

2. Não deve haver dois juízes da mes-
ma nacionalidade.

 
Artigo 53

 
1. Os juízes da Corte serão eleitos, em 

votação secreta e pelo voto da maioria 
absoluta dos Estados Partes na Conven-
ção, na Assembleia Geral da Organização, 
de uma lista de candidatos propostos pe-
los mesmos Estados.

 
2. Cada um dos Estados Partes pode 

propor até três candidatos, nacionais do 
Estado que os propuser ou de qualquer 
outro Estado membro da Organização 
dos Estados Americanos.  Quando se pro-
puser uma lista de três candidatos, pelo 
menos um deles deverá ser nacional de 
Estado diferente do proponente.

 
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.  Imediata-
mente depois da referida eleição, deter-
minar-se-ão por sorteio, na Assembleia 
Geral, os nomes desses três juízes.

 
2. O juiz eleito para substituir outro 

cujo mandato não haja expirado, com-
pletará o período deste.

 
3. Os juízes permanecerão em funções 

até o término dos seus mandatos.  En-
tretanto, continuarão funcionando nos 
casos de que já houverem tomado co-
nhecimento e que se encontrem em fase 
de sentença e, para tais efeitos, não serão 
substituídos pelos novos juízes eleitos.

 

Artigo 55
 
1. O juiz que for nacional de algum dos 

Estados Partes no caso submetido à Cor-
te, conservará o seu direito de conhecer 
do mesmo. 

 
2. Se um dos juízes chamados a co-

nhecer do caso for de nacionalidade de 
um dos Estados Partes, outro Estado Par-
te no caso poderá designar uma pessoa 
de sua escolha para fazer parte da Corte 
na qualidade de juiz ad hoc.
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3. Se, dentre os juízes chamados a co-
nhecer do caso, nenhum for da nacionali-
dade dos Estados Partes, cada um destes 
poderá designar um juiz ad hoc.

 
4. O juiz ad hoc deve reunir os requisitos 

indicados no artigo 52.
 
5. Se vários Estados Partes na Conven-

ção tiverem o mesmo interesse no caso, 
serão considerados como uma só Parte, 
para os fins das disposições anteriores.  
Em caso de dúvida, a Corte decidirá.

 
Artigo 56

 
O quorum para as deliberações da 

Corte é constituído por cinco juízes.

 

Artigo 57
 
A Comissão comparecerá em todos os 

casos perante a Corte.
 

Artigo 58
 
1. A Corte terá sua sede no lugar que 

for determinado, na Assembleia Geral 
da Organização, pelos Estados Partes na 
Convenção, mas poderá realizar reuniões 
no território de qualquer Estado membro 
da Organização dos Estados Americanos 
em que o considerar conveniente pela 
maioria dos seus membros e mediante 
prévia aquiescência do Estado respectivo.  
Os Estados Partes na Convenção podem, 
na Assembleia Geral, por dois terços dos 
seus votos, mudar a sede da Corte.

 
2. A Corte designará seu Secretário.
 
3. O Secretário residirá na sede da Cor-

te e deverá assistir às reuniões que ela 
realizar fora da mesma.

 
Artigo 59

 
A Secretaria da Corte será por esta es-

tabelecida e funcionará sob a direção do 
Secretário da Corte, de acordo com as 
normas administrativas da Secretaria-Ge-
ral da Organização em tudo o que não 
for incompatível com a independência da 
Corte.  Seus funcionários serão nomeados 
pelo Secretário-Geral da Organização, em 
consulta com o Secretário da Corte.

Artigo 60
 
A Corte elaborará seu estatuto e sub-

metê-lo-á à aprovação da Assembleia 
Geral e expedirá seu regimento.

 
Seção 2 — Competência e funções

 
Artigo 61

 
1. Somente os Estados Partes e a Co-

missão têm direito de submeter caso à 
decisão da Corte.

 
2. Para que a Corte possa conhecer de 

qualquer caso, é necessário que sejam 
esgotados os processos previstos nos ar-
tigos 48 a 50.

 
Artigo 62

 
1. Todo Estado Parte pode, no mo-

mento do depósito do seu instrumento 
de ratificação desta Convenção ou de 
adesão a ela, ou em qualquer momento 
posterior, declarar que reconhece como 
obrigatória, de pleno direito e sem con-
venção especial, a competência da Corte 
em todos os casos relativos à interpreta-
ção ou aplicação desta Convenção.

 
2. A declaração pode ser feita incondi-

cionalmente, ou sob condição de recipro-
cidade, por prazo determinado ou para 
casos específicos.  Deverá ser apresenta-
da ao Secretário-Geral da Organização, 
que encaminhará cópias da mesma aos 
outros Estados membros da Organização 
e ao Secretário da Corte.

 
3. A Corte tem competência para co-

nhecer de qualquer caso relativo à in-
terpretação e aplicação das disposições 
desta Convenção que lhe seja submetido, 
desde que os Estados Partes no caso te-
nham reconhecido ou reconheçam a re-
ferida competência, seja por declaração 
especial, como prevêem os incisos ante-
riores, seja por convenção especial.

 
Artigo 63

 
1. Quando decidir que houve violação 

de um direito ou liberdade protegidos 
nesta Convenção, a Corte determinará 
que se assegure ao prejudicado o gozo 
do seu direito ou liberdade violados.  De-
terminará também, se isso for proceden-
te, que sejam reparadas as conseqüências 
da medida ou situação que haja confi-
gurado a violação desses direitos, bem 
como o pagamento de indenização justa 
à parte lesada.

 
2. Em casos de extrema gravidade e ur-

gência, e quando se fizer necessário evi-
tar danos irreparáveis às pessoas, a Corte, 
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nos assuntos de que estiver conhecendo, 
poderá tomar as medidas provisórias que 
considerar pertinentes.  Se se tratar de as-
suntos que ainda não estiverem submeti-
dos ao seu conhecimento, poderá atuar a 
pedido da Comissão.

 
Artigo 64

 
1. Os Estados membros da Organi-

zação poderão consultar a Corte sobre 
a interpretação desta Convenção ou de 
outros tratados concernentes à proteção 
dos direitos humanos nos Estados ameri-
canos.  Também poderão consultá-la, no 
que lhes compete, os órgãos enumera-
dos no capítulo X da Carta da Organiza-
ção dos Estados Americanos, reformada 
pelo Protocolo de Buenos Aires.

2. A Corte, a pedido de um Estado 
membro da Organização, poderá emitir 
pareceres sobre a compatibilidade entre 
qualquer de suas leis internas e os men-
cionados instrumentos internacionais.

 
Artigo 65

 
A Corte submeterá à consideração da 

Assembleia Geral da Organização, em 
cada período ordinário de sessões, um 
relatório sobre suas atividades no ano 
anterior.  De maneira especial, e com as 
recomendações pertinentes, indicará os 
casos em que um Estado não tenha dado 
cumprimento a suas sentenças. 

 

Seção 3 — Procedimento
 

Artigo 66
 
1. A sentença da Corte deve ser fun-

damentada.
 
2. Se a sentença não expressar no todo 

ou em parte a opinião unânime dos juí-
zes, qualquer deles terá direito a que se 
agregue à sentença o seu voto dissidente 
ou individual.

 
Artigo 67

 
A sentença da Corte será definitiva e 

inapelável.  Em caso de divergência sobre 
o sentido ou alcance da sentença, a Corte 
interpretá-la-á, a pedido de qualquer das 

partes, desde que o pedido seja apresen-
tado dentro de noventa dias a partir da 
data da notificação da sentença.

 
Artigo 68

 
1. Os Estados Partes na Convenção 

comprometem-se a cumprir a decisão da 
Corte em todo caso em que forem partes.

 
2. A parte da sentença que determinar 

indenização compensatória poderá ser 
executada no país respectivo pelo pro-
cesso interno vigente para a execução de 
sentenças contra o Estado.

 
Artigo 69

 
A sentença da Corte deve ser notifi-

cada às partes no caso e transmitida aos 
Estados Partes na Convenção. 

 
CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES COMUNS
 

Artigo 70
 
1. Os juízes da Corte e os membros da 

Comissão gozam, desde o momento de 
sua eleição e enquanto durar o seu man-
dato, das imunidades reconhecidas aos 
agentes diplomáticos pelo Direito Inter-
nacional.  Durante o exercício dos seus 
cargos gozam, além disso, dos privilégios 
diplomáticos necessários para o desem-
penho de suas funções.

 
2. Não se poderá exigir responsabili-

dade em tempo algum dos juízes da Cor-
te, nem dos membros da Comissão, por 
votos e opiniões emitidos no exercício de 
suas funções.

 
Artigo 71

 
Os cargos de juiz da Corte ou de mem-

bro da Comissão são incompatíveis com 
outras atividades que possam afetar sua 
independência ou imparcialidade confor-
me o que for determinado nos respecti-
vos estatutos.

 
Artigo 72

 
Os juízes da Corte e os membros da 

Comissão perceberão honorários e des-
pesas de viagem na forma e nas condi-
ções que determinarem os seus esta-
tutos, levando em conta a importância 
e independência de suas funções.  Tais 
honorários e despesas de viagem serão 
fixados no orçamento-programa da Or-
ganização dos Estados Americanos, no 
qual devem ser incluídas, além disso, as 
despesas da Corte e da sua Secretaria.  
Para tais efeitos, a Corte elaborará o seu 
próprio projeto de orçamento e subme-
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tê-lo-á  à aprovação da Assembleia Geral, 
por intermédio da Secretaria-Geral.  Esta 
última não poderá nele introduzir modi-
ficações.

 
Artigo 73

 
Somente por solicitação da Comissão 

ou da Corte, conforme o caso, cabe à As-
sembleia Geral da Organização resolver 
sobre as sanções aplicáveis aos membros 
da Comissão ou aos juízes da Corte que 
incorrerem nos casos previstos nos res-
pectivos estatutos.  Para expedir uma re-
solução, será necessária maioria de dois 
terços dos votos dos Estados Membros 
da Organização, no caso dos membros 
da Comissão; e, além disso, de dois terços 
dos votos dos Estados Partes na Conven-
ção, se se tratar dos juízes da Corte. 

 

PARTE III
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓ-

RIAS
 

CAPÍTULO X
ASSINATURA, RATIFICAÇÃO, RE-

SERVA, EMENDA,
PROTOCOLO E DENÚNCIA

 
Artigo 74

 
1. Esta Convenção fica aberta à assina-

tura e à ratificação ou adesão de todos 
os Estados membros da Organização dos 
Estados Americanos.

 
2. A ratificação desta Convenção ou a 

adesão a ela efetuar-se-á mediante de-
pósito de um instrumento de ratificação 
ou de adesão na Secretaria-Geral da Or-
ganização dos Estados Americanos.  Esta 
Convenção entrará em vigor logo que 
onze Estados houverem depositado os 
seus respectivos instrumentos de ratifi-
cação ou de adesão.  Com referência a 
qualquer outro Estado que a ratificar ou 
que a ela aderir ulteriormente, a Conven-
ção entrará em vigor na data do depósito 
do seu instrumento de ratificação ou de 
adesão.

 
3. O Secretário-Geral informará todos 

os Estados membros da Organização so-
bre a entrada em vigor da Convenção.

Artigo 75
 
Esta Convenção só pode ser objeto de 

reservas em conformidade com as dispo-
sições da Convenção de Viena sobre o 
Direito dos Tratados, assinada em 23 de 
maio de 1969.

 
Artigo 76

 
1. Qualquer Estado Parte, diretamente, 

e a Comissão ou a Corte, por intermédio 
do Secretário-Geral, podem submeter à 
Assembleia Geral, para o que julgarem 
conveniente, proposta de emenda a esta 
Convenção.

 
2. As emendas entrarão em vigor para 

os Estados que ratificarem as mesmas 
na data em que houver sido depositado 
o respectivo instrumento de ratificação 
que corresponda ao número de dois ter-
ços dos Estados Partes nesta Convenção.  
Quanto aos outros Estados Partes, entra-
rão em vigor na data em que deposita-
rem eles os seus respectivos instrumen-
tos de ratificação.

 
Artigo 77

 
1. De acordo com a faculdade estabe-

lecida no artigo 31, qualquer Estado Parte 
e a Comissão podem submeter à consi-
deração dos Estados Partes reunidos por 
ocasião da Assembleia Geral, projetos de 
protocolos adicionais a esta Convenção, 
com a finalidade de incluir progressiva-
mente no regime de proteção da mesma 
outros direitos e liberdades.

 
2. Cada protocolo deve estabelecer as 

modalidades de sua entrada em vigor e 
será aplicado somente entre os Estados 
Partes no mesmo.

 
Artigo 78

 
1. Os Estados Partes poderão denun-

ciar esta Convenção depois de expirado 
um prazo de cinco anos, a partir da data 
da entrada em vigor da mesma e median-
te aviso prévio de um ano, notificando o 
Secretário-Geral da Organização, o qual 
deve informar as outras Partes.

 
2. Tal denúncia não terá o efeito de 

desligar o Estado Parte interessado das 
obrigações contidas nesta Convenção, 
no que diz respeito a qualquer ato que, 
podendo constituir violação dessas obri-
gações, houver sido cometido por ele 
anteriormente à data na qual a denúncia 
produzir efeito.
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CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
Seção 1 — Comissão Interamerica-

na de Direitos Humanos
 

Artigo 79
 
Ao entrar em vigor esta Convenção, 

o Secretário-Geral pedirá por escrito a 
cada Estado membro da Organização 
que apresente, dentro de um prazo de 
noventa dias, seus candidatos a membro 
da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos.  O Secretário-Geral preparará 
uma lista por ordem alfabética dos candi-
datos apresentados e a encaminhará aos 
Estados membros da Organização pelo 
menos trinta dias antes da Assembleia 
Geral seguinte.

 
Artigo 80

 
A eleição dos membros da Comissão 

far-se-á dentre os candidatos que figu-
rem na lista a que se refere o artigo 79, 
por votação secreta da Assembleia Geral, 
e serão declarados eleitos os candidatos 
que obtiverem maior número de votos e 
a maioria absoluta dos votos dos repre-
sentantes dos Estados membros.  Se, para 
eleger todos os membros da Comissão, 
for necessário realizar várias votações, se-
rão eliminados sucessivamente, na forma 
que for determinada pela Assembleia Ge-
ral, os candidatos que receberem menor 
número de votos. 

 

Seção 2 — Corte Interamericana de 
Direitos Humanos

 
Artigo 81

 
Ao entrar em vigor esta Convenção, o 

Secretário-Geral solicitará por escrito a 
cada Estado Parte que apresente, dentro 
de um prazo de noventa dias, seus can-
didatos a juiz da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos.  O Secretário-Geral 
preparará uma lista por ordem alfabética 
dos candidatos apresentados e a enca-
minhará aos Estados Partes pelo menos 
trinta dias antes da Assembleia Geral se-
guinte.

 

Artigo 82
 
A eleição dos juízes da Corte far-se-á 

dentre os candidatos que figurem na lista 
a que se refere o artigo 81, por votação 
secreta dos Estados Partes, na Assem-
bleia Geral, e serão declarados eleitos os 
candidatos que obtiverem maior número 
de votos e a maioria absoluta dos votos 
dos representantes do Estados Partes.  Se, 
para eleger todos os juízes da Corte, for 
necessário realizar várias votações, serão 
eliminados sucessivamente, na forma que 
for determinada pelos Estados Partes, os 
candidatos que receberem menor núme-
ro de votos.

POLÍTICA NACIONAL DE
 DIREITOS HUMANOS.

DECRETO Nº 7.037, DE 21 DE DE-
ZEMBRO DE 2009.

Aprova o Programa Nacional de Di-
reitos Humanos - PNDH-3 e dá outras 
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no 
uso da atribuição que lhe confere o art. 
84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:
Art. 1o  Fica aprovado o Programa 

Nacional de Direitos Humanos - PNDH-
3, em consonância com as diretrizes, 
objetivos estratégicos e ações 
programáticas estabelecidos, na forma 
do Anexo deste Decreto.

Art. 2o  O PNDH-3 será implementado 
de acordo com os seguintes eixos 
orientadores e suas respectivas 
diretrizes:

I - Eixo Orientador I: Interação demo-
crática entre Estado e sociedade civil:

a) Diretriz 1: Interação democrática 
entre Estado e sociedade civil como ins-
trumento de fortalecimento da demo-
cracia participativa;

b) Diretriz 2: Fortalecimento dos Di-
reitos Humanos como instrumento 
transversal das políticas públicas e de 
interação democrática; e

c) Diretriz 3: Integração e ampliação 
dos sistemas de informações em Direi-
tos Humanos e construção de mecanis-
mos de avaliação e monitoramento de 
sua efetivação;

II - Eixo Orientador II: Desenvolvi-
mento e Direitos Humanos:

a) Diretriz 4: Efetivação de modelo 
de desenvolvimento sustentável, com 
inclusão social e econômica, ambiental-
mente equilibrado e tecnologicamente 
responsável, cultural e regionalmente 
diverso, participativo e não discrimina-
tório;
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b) Diretriz 5: Valorização da pessoa 
humana como sujeito central do proces-
so de desenvolvimento; e

c) Diretriz 6: Promover e proteger os 
direitos ambientais como Direitos Huma-
nos, incluindo as gerações futuras como 
sujeitos de direitos;

III - Eixo Orientador III: Universalizar di-
reitos em um contexto de desigualdades:

a) Diretriz 7: Garantia dos Direitos Hu-
manos de forma universal, indivisível e in-
terdependente, assegurando a cidadania 
plena;

b) Diretriz 8: Promoção dos direitos de 
crianças e adolescentes para o seu desen-
volvimento integral, de forma não dis-
criminatória, assegurando seu direito de 
opinião e participação;

c) Diretriz 9: Combate às desigualdades 
estruturais; e

d) Diretriz 10: Garantia da igualdade na 
diversidade;

IV - Eixo Orientador IV: Segurança Pú-
blica, Acesso à Justiça e Combate à Vio-
lência:

a) Diretriz 11: Democratização e mo-
dernização do sistema de segurança pú-
blica;

b) Diretriz 12: Transparência e partici-
pação popular no sistema de segurança 
pública e justiça criminal;

c) Diretriz 13: Prevenção da violência e 
da criminalidade e profissionalização da 
investigação de atos criminosos;

d) Diretriz 14: Combate à violência ins-
titucional, com ênfase na erradicação da 
tortura e na redução da letalidade policial 
e carcerária;

e) Diretriz 15: Garantia dos direitos das 
vítimas de crimes e de proteção das pes-
soas ameaçadas;

f) Diretriz 16: Modernização da política 
de execução penal, priorizando a aplica-
ção de penas e medidas alternativas à pri-
vação de liberdade e melhoria do sistema 
penitenciário; e

g) Diretriz 17: Promoção de sistema de 
justiça mais acessível, ágil e efetivo, para 
o conhecimento, a garantia e a defesa de 
direitos;

V - Eixo Orientador V: Educação e Cul-
tura em Direitos Humanos:

a) Diretriz 18: Efetivação das diretrizes 
e dos princípios da política nacional de 
educação em Direitos Humanos para for-
talecer uma cultura de direitos;

b) Diretriz 19: Fortalecimento dos prin-
cípios da democracia e dos Direitos Hu-
manos nos sistemas de educação básica, 
nas instituições de ensino superior e nas 
instituições formadoras;

c) Diretriz 20: Reconhecimento da edu-
cação não formal como espaço de defesa 
e promoção dos Direitos Humanos;

d) Diretriz 21: Promoção da Educação 
em Direitos Humanos no serviço públi-
co; e

e) Diretriz 22: Garantia do direito à 
comunicação democrática e ao acesso 
à informação para consolidação de uma 
cultura em Direitos Humanos; e

VI - Eixo Orientador VI: Direito à Me-
mória e à Verdade:

a) Diretriz 23: Reconhecimento da 
memória e da verdade como Direito Hu-
mano da cidadania e dever do Estado;

b) Diretriz 24: Preservação da me-
mória histórica e construção pública da 
verdade; e

c) Diretriz 25: Modernização da le-
gislação relacionada com promoção do 
direito à memória e à verdade, fortale-
cendo a democracia.

Parágrafo único.  A implementação 
do PNDH-3, além dos responsáveis nele 
indicados, envolve parcerias com outros 
órgãos federais relacionados com os te-
mas tratados nos eixos orientadores e 
suas diretrizes.

Art. 3o  As metas, prazos e recursos 
necessários para a implementação do 
PNDH-3 serão definidos e aprovados 
em Planos de Ação de Direitos Humanos 
bianuais.

Art. 4o  Fic(Revogado pelo Decreto nº 
10.087, de 2019)    (Vigência)

Art. 5o  Os Estados, o Distrito Federal, 
os Municípios e os órgãos do Poder 
Legislativo, do Poder Judiciário e do 
Ministério Público, serão convidados a 
aderir ao PNDH-3.

Art. 6o  Este Decreto entra em vigor 
na data de sua publicação.

Art. 7o  Fica revogado o Decreto 
no 4.229, de 13 de maio de 2002.

Brasília, 21 de dezembro de 2009; 
188o da Independência e 121o da 
República.

ANEXO

Eixo Orientador I:
• Interação democrática entre Esta-

do e sociedade civil

A partir da metade dos anos 1970, 
começam a ressurgir no Brasil iniciativas 
de rearticulação dos movimentos so-
ciais, a despeito da repressão política e 
da ausência de canais democráticos de 
participação. Fortes protestos e a luta 
pela democracia marcaram esse perío-
do. Paralelamente, surgiram iniciativas 
populares nos bairros reivindicando di-
reitos básicos como saúde, transporte, 
moradia e controle do custo de vida. Em 
um primeiro momento, eram iniciativas 
atomizadas, buscando conquistas par-
ciais, mas que ao longo dos anos foram 
se caracterizando como movimentos 
sociais organizados.

Com o avanço da democratização 
do País, os movimentos sociais multi-
plicaram-se. Alguns deles instituciona-
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lizaram-se e passaram a ter expressão 
política. Os movimentos populares e 
sindicatos foram, no caso brasileiro, os 
principais promotores da mudança e 
da ruptura política em diversas épocas 
e contextos históricos. Com efeito, du-
rante a etapa de elaboração da Consti-
tuição Cidadã de 1988, esses segmentos 
atuaram de forma especialmente articu-
lada, afirmando-se como um dos pilares 
da democracia e influenciando direta-
mente os rumos do País.

Nos anos que se seguiram, os mo-
vimentos passaram a se consolidar por 
meio de redes com abrangência regio-
nal ou nacional, firmando-se como su-
jeitos na formulação e monitoramento 
das políticas públicas. Nos anos 1990, 
desempenharam papel fundamental 
na resistência a todas as orientações 
do neoliberalismo de flexibilização dos 
direitos sociais, privatizações, dogma-
tismo do mercado e enfraquecimento 
do Estado. Nesse mesmo período, mul-
tiplicaram-se pelo País experiências de 
gestão estadual e municipal em que li-
deranças desses movimentos, em larga 
escala, passaram a desempenhar fun-
ções de gestores públicos.

Com as eleições de 2002, alguns dos 
setores mais organizados da sociedade 
trouxeram reivindicações históricas acu-
muladas, passando a influenciar direta-
mente a atuação do governo e vivendo 
de perto suas contradições internas.

Nesse novo cenário, o diálogo entre 
Estado e sociedade civil assumiu espe-
cial relevo, com a compreensão e a pre-
servação do distinto papel de cada um 
dos segmentos no processo de gestão. 
A interação é desenhada por acordos e 
dissensos, debates de idéias e pela de-
liberação em torno de propostas. Esses 
requisitos são imprescindíveis ao pleno 
exercício da democracia, cabendo à so-
ciedade civil exigir, pressionar, cobrar, 
criticar, propor e fiscalizar as ações do 
Estado.

Essa concepção de interação de-
mocrática construída entre os diversos 
órgãos do Estado e a sociedade civil 
trouxe consigo resultados práticos em 
termos de políticas públicas e avanços 
na interlocução de setores do poder 
público com toda a diversidade social, 
cultural, étnica e regional que caracteri-
za os movimentos sociais em nosso País. 
Avançou-se fundamentalmente na com-
preensão de que os Direitos Humanos 
constituem condição para a prevalência 
da dignidade humana, e que devem ser 
promovidos e protegidos por meio do 
esforço conjunto do Estado e da socie-
dade civil.

Uma das finalidades do PNDH-3 é 
dar continuidade à integração e ao apri-
moramento dos mecanismos de partici-

pação existentes, bem como criar novos 
meios de construção e monitoramento 
das políticas públicas sobre Direitos Hu-
manos no Brasil.

No âmbito institucional o PNDH-3, 
amplia as conquistas na área dos direi-
tos e garantias fundamentais, pois in-
ternaliza a diretriz segundo a qual a pri-
mazia dos Direitos Humanos constitui 
princípio transversal a ser considerado 
em todas as políticas públicas.

As diretrizes deste capítulo discorrem 
sobre a importância de fortalecer a ga-
rantia e os instrumentos de participação 
social, o caráter transversal dos Direitos 
Humanos e a construção de mecanismos 
de avaliação e monitoramento de sua efe-
tivação. Isso inclui a construção de siste-
ma de indicadores de Direitos Humanos e 
a articulação das políticas e instrumentos 
de monitoramento existentes.

O Poder Executivo tem papel prota-
gonista na coordenação e implementa-
ção do PNDH-3, mas faz-se necessária 
a definição de responsabilidades com-
partilhadas entre a União, Estados, Mu-
nicípios e do Distrito Federal na execu-
ção de políticas públicas, tanto quanto 
a criação de espaços de participação e 
controle social nos Poderes Judiciário e 
Legislativo, no Ministério Público e nas 
Defensorias, em ambiente de respeito, 
proteção e efetivação dos Direitos Hu-
manos. O conjunto dos órgãos do Esta-
do – não apenas no âmbito do Executivo 
Federal – deve estar comprometido com 
a implementação e monitoramento do 
PNDH-3.

Aperfeiçoar a interlocução entre Esta-
do e sociedade civil depende da imple-
mentação de medidas que garantam à 
sociedade maior participação no acom-
panhamento e monitoramento das po-
líticas públicas em Direitos Humanos, 
num diálogo plural e transversal entre 
os vários atores sociais e deles com o 
Estado. Ampliar o controle externo dos 
órgãos públicos por meio de ouvidorias, 
monitorar os compromissos internacio-
nais assumidos pelo Estado brasileiro, 
realizar conferências periódicas sobre a 
temática, fortalecer e apoiar a criação de 
conselhos nacional, distrital, estaduais e 
municipais de Direitos Humanos, ga-
rantindo-lhes eficiência, autonomia e 
independência são algumas das formas 
de assegurar o aperfeiçoamento das 
políticas públicas por meio de diálogo, 
de mecanismos de controle e das ações 
contínuas da sociedade civil. Fortalecer 
as informações em Direitos Humanos 
com produção e seleção de indicado-
res para mensurar demandas, monito-
rar, avaliar, reformular e propor ações 
efetivas, garante e consolida o controle 
social e a transparência das ações go-
vernamentais.
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A adoção de tais medidas fortalece-
rá a democracia participativa, na qual o 
Estado atua como instância republicana 
da promoção e defesa dos Direitos Hu-
manos e a sociedade civil como agente 
ativo – propositivo e reativo – de sua im-
plementação.

Diretriz 1: Interação democrática en-
tre Estado e sociedade civil como instru-
mento de fortalecimento da democracia 
participativa.

Objetivo estratégico I:
Garantia da participação e do con-

trole social das políticas públicas em 
Direitos Humanos, em diálogo plural 
e transversal entre os vários atores 
sociais.

Ações programáticas:
a)Apoiar, junto ao Poder Legislativo, 

a instituição do Conselho Nacional dos 
Direitos Humanos, dotado de recursos 
humanos, materiais e orçamentários 
para o seu pleno funcionamento, e efe-
tuar seu credenciamento junto ao Escri-
tório do Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos como 
“Instituição Nacional Brasileira”, como 
primeiro passo rumo à adoção plena 
dos “Princípios de Paris”.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério das Relações Exte-
riores

b)Fomentar a criação e o fortaleci-
mento dos conselhos de Direitos Huma-
nos em todos os Estados e Municípios e 
no Distrito Federal, bem como a criação 
de programas estaduais de Direitos Hu-
manos.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da 
República

c)Criar mecanismos que permitam 
ação coordenada entre os diversos con-
selhos de direitos, nas três esferas da 
Federação, visando a criação de agenda 
comum para a implementação de políti-
cas públicas de Direitos Humanos.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República, Secretaria-Geral da 
Presidência da República

d)Criar base de dados dos conselhos 
nacionais, estaduais, distrital e munici-
pais, garantindo seu acesso ao público 
em geral.

Responsáveis: Secretaria-Geral da 
Presidência da República; Secretaria Es-
pecial dos Direitos Humanos da Presi-
dência da República

e)Apoiar fóruns, redes e ações da 
sociedade civil que fazem acompanha-
mento, controle social e monitoramento 
das políticas públicas de Direitos Huma-
nos.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Secretaria-Geral da 
Presidência da República

f)Estimular o debate sobre a regula-
mentação e efetividade dos instrumen-
tos de participação social e consulta po-
pular, tais como lei de iniciativa popular, 
referendo, veto popular e plebiscito.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Secretaria-Geral da 
Presidência da República

g)Assegurar a realização periódica de 
conferências de Direitos Humanos, for-
talecendo a interação entre a sociedade 
civil e o poder público.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da 
República

Objetivo estratégico II:
Ampliação do controle externo dos 

órgãos públicos.
Ações programáticas:
a)Ampliar a divulgação dos serviços 

públicos voltados para a efetivação dos 
Direitos Humanos, em especial nos ca-
nais de transparência.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da 
República

b)Propor a instituição da Ouvidoria 
Nacional dos Direitos Humanos, em subs-
tituição à Ouvidoria-Geral da Cidadania, 
com independência e autonomia política, 
com mandato e indicação pelo Conselho 
Nacional dos Direitos Humanos, assegu-
rando recursos humanos, materiais e fi-
nanceiros para seu pleno funcionamento.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da 
República

c)Fortalecer a estrutura da Ouvidoria 
Agrária Nacional.

Responsável: Ministério do 
Desenvolvimento Agrário

Diretriz 2: Fortalecimento dos Di-
reitos Humanos como instrumento 
transversal das políticas públicas e de 
interação democrática.

Objetivo estratégico I:
Promoção dos Direitos Humanos 

como princípios orientadores das po-
líticas públicas e das relações interna-
cionais.
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Ações programáticas:
a)Considerar as diretrizes e objetivos 

estratégicos do PNDH-3 nos instru-
mentos de planejamento do Estado, em 
especial no Plano Plurianual, na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orça-
mentária Anual.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Secretaria-Geral da 
Presidência da República; Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão

b)Propor e articular o reconheci-
mento do status constitucional de 
instrumentos internacionais de Direitos 
Humanos novos ou já existentes ainda 
não ratificados.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Justiça; Secre-
taria de Relações Institucionais da Presi-
dência da República

c)Construir e aprofundar agenda de 
cooperação multilateral em Direitos Hu-
manos que contemple prioritariamente 
o Haiti, os países lusófonos do continen-
te africano e o Timor-Leste.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Ministério das Relações 
Exteriores

d)Aprofundar a agenda Sul-Sul de 
cooperação bilateral em Direitos Huma-
nos que contemple prioritariamente os 
países lusófonos do continente africano, 
o Timor-Leste, Caribe e a América Latina.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Ministério das Relações 
Exteriores

Objetivo estratégico II:
Fortalecimento dos instrumentos 

de interação democrática para a pro-
moção dos Direitos Humanos.

Ações programáticas:
a)Criar o Observatório Nacional dos 

Direitos Humanos para subsidiar, com 
dados e informações, o trabalho de mo-
nitoramento das políticas públicas e de 
gestão governamental e sistematizar a 
documentação e legislação, nacionais e 
internacionais, sobre Direitos Humanos.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da 
República

b)Estimular e reconhecer pessoas e 
entidades com destaque na luta pelos 
Direitos Humanos na sociedade brasilei-
ra e internacional, com a concessão de 
premiação, bolsas e outros incentivos, 
na forma da legislação aplicável.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Ministério das Relações 
Exteriores

c)Criar selo nacional “Direitos Huma-
nos”, a ser concedido às entidades pú-
blicas e privadas que comprovem atua-
ção destacada na defesa e promoção 
dos direitos fundamentais.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Justiça

Diretriz 3: Integração e ampliação dos 
sistemas de informação em Direitos Hu-
manos e construção de mecanismos de 
avaliação e monitoramento de sua efeti-
vação.

Objetivo estratégico I:
Desenvolvimento de mecanismos 

de controle social das políticas públi-
cas de Direitos Humanos, garantindo 
o monitoramento e a transparência 
das ações governamentais.

Ações programáticas:
a)Instituir e manter sistema nacional 

de indicadores em Direitos Humanos, 
de forma articulada com os órgãos pú-
blicos e a sociedade civil.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da 
República

b)Integrar os sistemas nacionais de 
informações para elaboração de quadro 
geral sobre a implementação de polí-
ticas públicas e violações aos Direitos 
Humanos.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da 
República

c)Articular a criação de base de da-
dos com temas relacionados aos Direi-
tos Humanos.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da 
República

d)Utilizar indicadores em Direitos Hu-
manos para mensurar demandas, moni-
torar, avaliar, reformular e propor ações 
efetivas.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Secretaria Especial 
de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República; Secretaria 
Especial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial da Presidência 
da República; Ministério da Saúde; 
Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome; Ministério da Justiça; 
Ministério das Cidades; Ministério do 
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Meio Ambiente; Ministério da Cultura; 
Ministério do Turismo; Ministério do 
Esporte; Ministério do Desenvolvimento 
Agrário

e)Propor estudos visando a criação 
de linha de financiamento para a im-
plementação de institutos de pesquisa 
e produção de estatísticas em Direitos 
Humanos nos Estados.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da 
República

Objetivo estratégico II:
Monitoramento dos compromissos 

internacionais assumidos pelo Estado 
brasileiro em matéria de Direitos Hu-
manos.

Ações programáticas:
a)Elaborar relatório anual sobre a si-

tuação dos Direitos Humanos no Brasil, 
em diálogo participativo com a socieda-
de civil.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Ministério das Relações 
Exteriores

b)Elaborar relatórios periódicos para 
os órgãos de tratados da ONU, no pra-
zo por eles estabelecidos, com base em 
fluxo de informações com órgãos do 
governo federal e com unidades da Fe-
deração.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Ministério das Relações 
Exteriores

c)Elaborar relatório de acompanha-
mento das relações entre o Brasil e o sis-
tema ONU que contenha, entre outras, 
as seguintes informações:

• Recomendações advindas de rela-
tores especiais do Conselho de Direitos 
Humanos da ONU;

• Recomendações advindas dos co-
mitês de tratados do Mecanismo de Re-
visão Periódica;

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério das Relações Exte-
riores

d)Definir e institucionalizar fluxo de 
informações, com responsáveis em cada 
órgão do governo federal e unidades da 
Federação, referentes aos relatórios in-
ternacionais de Direitos Humanos e às 

recomendações dos relatores especiais 
do Conselho de Direitos Humanos da 
ONU e dos comitês de tratados.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Ministério das Relações 
Exteriores

e)Definir e institucionalizar fluxo de 
informações, com responsáveis em cada 
órgão do governo federal, referentes 
aos relatórios da Comissão Interameri-
cana de Direitos Humanos e às decisões 
da Corte Interamericana de Direitos Hu-
manos.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Ministério das Relações 
Exteriores

f)Criar banco de dados público sobre 
todas as recomendações dos sistemas 
ONU e OEA feitas ao Brasil, contendo 
as medidas adotadas pelos diversos ór-
gãos públicos para seu cumprimento.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Ministério das Relações 
Exteriores

Eixo Orientador II:
Desenvolvimento e Direitos Huma-

nos
O tema “desenvolvimento” tem sido 

amplamente debatido por ser um con-
ceito complexo e multidisciplinar. Não 
existe modelo único e preestabelecido 
de desenvolvimento, porém, pressu-
põe-se que ele deva garantir a livre de-
terminação dos povos, o reconhecimen-
to de soberania sobre seus recursos e 
riquezas naturais, respeito pleno à sua 
identidade cultural e a busca de equida-
de na distribuição das riquezas.

Durante muitos anos, o crescimento 
econômico, medido pela variação anual 
do Produto Interno Bruto (PIB), foi usa-
do como indicador relevante para medir 
o avanço de um país. Acreditava-se que, 
uma vez garantido o aumento de bens 
e serviços, sua distribuição ocorreria de 
forma a satisfazer as necessidades de 
todas as pessoas. Constatou-se, porém, 
que, embora importante, o crescimento 
do PIB não é suficiente para causar, au-
tomaticamente, melhoria do bem estar 
para todas as camadas sociais. Por isso, 
o conceito de desenvolvimento foi ado-
tado por ser mais abrangente e refletir, 
de fato, melhorias nas condições de vida 
dos indivíduos.

A teoria predominante de desenvol-
vimento econômico o define como um 
processo que faz aumentar as possibi-
lidades de acesso das pessoas a bens e 
serviços, propiciadas pela expansão da 
capacidade e do âmbito das atividades 
econômicas. O desenvolvimento seria a 
medida qualitativa do progresso da eco-
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nomia de um país, refletindo transições 
de estágios mais baixos para estágios 
mais altos, por meio da adoção de no-
vas tecnologias que permitem e favore-
cem essa transição. Cresce nos últimos 
anos a assimilação das idéias desenvol-
vidas por Amartya Sem, que abordam o 
desenvolvimento como liberdade e seus 
resultados centrados no bem estar so-
cial e, por conseguinte, nos direitos do 
ser humano.

São essenciais para o desenvolvimen-
to as liberdades e os direitos básicos 
como alimentação, saúde e educação. 
As privações das liberdades não são 
apenas resultantes da escassez de re-
cursos, mas sim das desigualdades ine-
rentes aos mecanismos de distribuição, 
da ausência de serviços públicos e de 
assistência do Estado para a expansão 
das escolhas individuais. Este concei-
to de desenvolvimento reconhece seu 
caráter pluralista e a tese de que a ex-
pansão das liberdades não representa 
somente um fim, mas também o meio 
para seu alcance. Em consequência, a 
sociedade deve pactuar as políticas so-
ciais e os direitos coletivos de acesso e 
uso dos recursos. A partir daí, a medi-
ção de um índice de desenvolvimento 
humano veio substituir a medição de 
aumento do PIB, uma vez que o Índi-
ce de Desenvolvimento Humano (IDH) 
combina a riqueza per capita indicada 
pelo PIB aos aspectos de educação e 
expectativa de vida, permitindo, pela 
primeira vez, uma avaliação de aspectos 
sociais não mensurados pelos padrões 
econométricos.

No caso do Brasil, por muitos anos 
o crescimento econômico não levou à 
distribuição justa de renda e riqueza, 
mantendo-se elevados índices de desi-
gualdade. As ações de Estado voltadas 
para a conquista da igualdade socioe-
conômica requerem ainda políticas per-
manentes, de longa duração, para que 
se verifique a plena proteção e promo-
ção dos Direitos Humanos. É necessário 
que o modelo de desenvolvimento eco-
nômico tenha a preocupação de aper-
feiçoar os mecanismos de distribuição 
de renda e de oportunidades para to-
dos os brasileiros, bem como incorpore 
os valores de preservação ambiental. Os 
debates sobre as mudanças climáticas 
e o aquecimento global, gerados pela 
preocupação com a maneira com que 
os países vêm explorando os recursos 
naturais e direcionando o progresso ci-
vilizatório, está na agenda do dia. Esta 
discussão coloca em questão os inves-
timentos em infraestrutura e modelos 
de desenvolvimento econômico na área 
rural, baseados, em grande parte, no 
agronegócio, sem a preocupação com 
a potencial violação dos direitos de pe-

quenos e médios agricultores e das po-
pulações tradicionais.

O desenvolvimento pode ser garan-
tido se as pessoas forem protagonistas 
do processo, pressupondo a garantia de 
acesso de todos os indivíduos aos direi-
tos econômicos, sociais, culturais e am-
bientais, e incorporando a preocupação 
com a preservação e a sustentabilidade 
como eixos estruturantes de proposta 
renovada de progresso. Esses direitos 
têm como foco a distribuição da rique-
za, dos bens e serviços.

Todo esse debate traz desafios para 
a conceituação sobre os Direitos Huma-
nos no sentido de incorporar o desen-
volvimento como exigência fundamen-
tal. A perspectiva dos Direitos Humanos 
contribui para redimensionar o desen-
volvimento. Motiva a passar da conside-
ração de problemas individuais a ques-
tões de interesse comum, de bem-estar 
coletivo, o que alude novamente o Es-
tado e o chama à corresponsabilidade 
social e à solidariedade.

Ressaltamos que a noção de desen-
volvimento está sendo amadurecida 
como parte de um debate em curso na 
sociedade e no governo, incorporando 
a relação entre os direitos econômicos, 
sociais, culturais e ambientais, buscan-
do a garantia do acesso ao trabalho, 
à saúde, à educação, à alimentação, à 
vida cultural, à moradia adequada, à 
previdência, à assistência social e a um 
meio ambiente sustentável. A inclusão 
do tema Desenvolvimento e Direitos 
Humanos na 11a Conferência Nacional 
reforçou as estratégias governamentais 
em sua proposta de desenvolvimento.

Assim, este capítulo do PNDH-3 pro-
põe instrumentos de avanço e reforça 
propostas para políticas públicas de 
redução das desigualdades sociais con-
cretizadas por meio de ações de trans-
ferência de renda, incentivo à economia 
solidária e ao cooperativismo, à expan-
são da reforma agrária, ao fomento da 
aquicultura, da pesca e do extrativismo 
e da promoção do turismo sustentável.

O PNDH-3 inova ao incorporar o meio 
ambiente saudável e as cidades susten-
táveis como Direitos Humanos, propõe 
a inclusão do item “direitos ambientais” 
nos relatórios de monitoramento sobre 
Direitos Humanos e do item “Direitos 
Humanos” nos relatórios ambientais, 
assim como fomenta pesquisas de tec-
nologias socialmente inclusivas.

Nos projetos e empreendimentos 
com grande impacto socioambiental, o 
PNDH-3 garante a participação efetiva 
das populações atingidas, assim como 
prevê ações mitigatórias e compensa-
tórias. Considera fundamental fiscalizar 
o respeito aos Direitos Humanos nos 
projetos implementados pelas empre-
sas transnacionais, bem como seus im-
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pactos na manipulação das políticas de 
desenvolvimento. Nesse sentido, avalia 
como importante mensurar o impacto 
da biotecnologia aplicada aos alimen-
tos, da nanotecnologia, dos poluentes 
orgânicos persistentes, metais pesados 
e outros poluentes inorgânicos em rela-
ção aos Direitos Humanos.

Alcançar o desenvolvimento com Di-
reitos Humanos é capacitar as pessoas 
e as comunidades a exercerem a cida-
dania, com direitos e responsabilidades. 
É incorporar, nos projetos, a própria 
população brasileira, por meio de par-
ticipação ativa nas decisões que afetam 
diretamente suas vidas. É assegurar a 
transparência dos grandes projetos de 
desenvolvimento econômico e meca-
nismos de compensação para a garantia 
dos Direitos Humanos das populações 
diretamente atingidas.

Por fim, este PNDH-3 reforça o papel 
da equidade no Plano Plurianual, como 
instrumento de garantia de priorização 
orçamentária de programas sociais.

Diretriz 4: Efetivação de modelo 
de desenvolvimento sustentável, com 
inclusão social e econômica, ambien-
talmente equilibrado e tecnologica-
mente responsável, cultural e regio-
nalmente diverso, participativo e não 
discriminatório.

Objetivo estratégico I:
Implementação de políticas públi-

cas de desenvolvimento com inclusão 
social.

Ações programáticas:
a)Ampliar e fortalecer as políticas de 

desenvolvimento social e de combate à 
fome, visando a inclusão e a promoção 
da cidadania, garantindo a segurança 
alimentar e nutricional, renda mínima e 
assistência integral às famílias.

Responsável: Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome

b)Expandir políticas públicas de gera-
ção e transferência de renda para erra-
dicação da extrema pobreza e redução 
da pobreza.

Responsável: Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome

c)Apoiar projetos de desenvolvimen-
to sustentável local para redução das 
desigualdades inter e intrarregionais e 
o aumento da autonomia e sustentabili-
dade de espaços sub-regionais.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Ministério do 
Desenvolvimento Agrário

d)Avançar na implantação da reforma 
agrária, como forma de inclusão social 
e acesso aos direitos básicos, de forma 
articulada com as políticas de saúde, 
educação, meio ambiente e fomento à 
produção alimentar.

Responsável: Ministério do 
Desenvolvimento Agrário

e)Incentivar as políticas públicas de 
economia solidária, de cooperativismo e 
associativismo e de fomento a peque-
nas e micro empresas.

Responsáveis: Ministério do Traba-
lho e Emprego; Ministério do Desenvol-
vimento Agrário; Ministério das Cidades; 
Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome

f)Fortalecer políticas públicas de 
apoio ao extrativismo e ao manejo flo-
restal comunitário ambientalmente sus-
tentáveis.

Responsáveis: Ministério do 
Meio Ambiente; Ministério do 
Desenvolvimento Agrário; Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior

g)Fomentar o debate sobre a expansão 
de plantios de monoculturas que geram 
impacto no meio ambiente e na cultura 
dos povos e comunidades tradicionais, 
tais como eucalipto, cana-de-açúcar, soja, 
e sobre o manejo florestal, a grande pe-
cuária, mineração, turismo e pesca.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

h)Erradicar o trabalho infantil, bem 
como todas as formas de violência e 
exploração sexual de crianças e adoles-
centes nas cadeias produtivas, com base 
em códigos de conduta e no Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério do Turismo

i)Garantir que os grandes empreen-
dimentos e projetos de infraestrutura 
resguardem os direitos dos povos indí-
genas e de comunidades quilombolas e 
tradicionais, conforme previsto na Cons-
tituição e nos tratados e convenções in-
ternacionais.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Ministério dos Transportes; Ministério 
da Integração Nacional; Ministério de 
Minas e Energia; Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Ra-
cial da Presidência da República; Minis-
tério do Meio Ambiente; Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome; Ministério da Pesca e Aquicultura; 
Secretaria Especial de Portos da Presi-
dência da República
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j)Integrar políticas de geração de em-
prego e renda e políticas sociais para o 
combate à pobreza rural dos agricultores 
familiares, assentados da reforma agrária, 
quilombolas, indígenas, famílias de pesca-
dores e comunidades tradicionais.

Responsáveis: Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome; 
Ministério da Integração Nacional; Mi-
nistério do Desenvolvimento Agrário; 
Ministério do Trabalho e Emprego; Mi-
nistério da Justiça; Secretaria Especial 
de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial da Presidência da República; Mi-
nistério da Cultura; Ministério da Pesca 
e Aquicultura

k)Integrar políticas sociais e de gera-
ção de emprego e renda para o com-
bate à pobreza urbana, em especial de 
catadores de materiais recicláveis e po-
pulação em situação de rua.

Responsáveis: Ministério do Traba-
lho e Emprego; Ministério do Meio Am-
biente; Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome; Ministério das 
Cidades; Secretaria dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

l)Fortalecer políticas públicas de fo-
mento à aquicultura e à pesca susten-
táveis, com foco nos povos e comuni-
dades tradicionais de baixa renda, con-
tribuindo para a segurança alimentar e 
a inclusão social, mediante a criação e 
geração de trabalho e renda alternativos 
e inserção no mercado de trabalho.

Responsáveis: Ministério da Pesca 
e Aquicultura; Ministério do Trabalho e 
Emprego; Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome

m)Promover o turismo sustentável 
com geração de trabalho e renda, res-
peito à cultura local, participação e in-
clusão dos povos e das comunidades 
nos benefícios advindos da atividade 
turística.

Responsáveis: Ministério do Turismo; 
Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior

Objetivo estratégico II:
Fortalecimento de modelos de 

agricultura familiar e agroecológica.
Ações programáticas:
a)Garantir que nos projetos de refor-

ma agrária e agricultura familiar sejam 
incentivados os modelos de produção 
agroecológica e a inserção produtiva 
nos mercados formais.

Responsáveis: Ministério do 
Desenvolvimento Agrário; Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior

b)Fortalecer a agricultura familiar 
camponesa e a pesca artesanal, com 
ampliação do crédito, do seguro, da 
assistência técnica, extensão rural e da 
infraestrutura para comercialização.

Responsáveis: Ministério do 
Desenvolvimento Agrário; Ministério da 
Pesca e Aquicultura

c)Garantir pesquisa e programas 
voltados à agricultura familiar e pesca 
artesanal, com base nos princípios da 
agroecologia.

Responsáveis: Ministério do 
Desenvolvimento Agrário; Ministério 
do Meio Ambiente; Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
Ministério da Pesca e Aquicultura; 
Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior

d)Fortalecer a legislação e a fiscali-
zação para evitar a contaminação dos 
alimentos e danos à saúde e ao meio 
ambiente causados pelos agrotóxicos.

Responsáveis: Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
Ministério do Meio Ambiente; 
Ministério da Saúde; Ministério do 
Desenvolvimento Agrário

e)Promover o debate com as institui-
ções de ensino superior e a sociedade civil 
para a implementação de cursos e reali-
zação de pesquisas tecnológicas voltados 
à temática socioambiental, agroecologia e 
produção orgânica, respeitando as espe-
cificidades de cada região.

Responsáveis: Ministério 
da Educação; Ministério do 
Desenvolvimento Agrário

Objetivo estratégico III:
Fomento à pesquisa e à implemen-

tação de políticas para o desenvol-
vimento de tecnologias socialmente 
inclusivas, emancipatórias e ambien-
talmente sustentáveis.

Ações programáticas:
a)Adotar tecnologias sociais de baixo 

custo e fácil aplicabilidade nas políticas 
e ações públicas para a geração de ren-
da e para a solução de problemas so-
cioambientais e de saúde pública.

Responsáveis: Ministério do 
Trabalho e Emprego; Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome; Ministério do Meio Ambiente; 
Ministério do Desenvolvimento Agrário; 
Ministério da Saúde

b)Garantir a aplicação do princípio da 
precaução na proteção da agrobiodiver-
sidade e da saúde, realizando pesquisas 
que avaliem os impactos dos transgêni-
cos no meio ambiente e na saúde.
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Responsáveis: Ministério da Saúde; 
Ministério do Meio Ambiente; Ministério 
de Ciência e Tecnologia

c)Fomentar tecnologias alternativas 
para substituir o uso de substâncias da-
nosas à saúde e ao meio ambiente, como 
poluentes orgânicos persistentes, metais 
pesados e outros poluentes inorgânicos.

Responsáveis: Ministério de 
Ciência e Tecnologia; Ministério do 
Meio Ambiente; Ministério da Saúde; 
Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento; Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior

d)Fomentar tecnologias de gerencia-
mento de resíduos sólidos e emissões 
atmosféricas para minimizar impactos à 
saúde e ao meio ambiente.

Responsáveis: Ministério de 
Ciência e Tecnologia; Ministério do 
Meio Ambiente; Ministério da Saúde; 
Ministério das Cidades

e)Desenvolver e divulgar pesquisas 
públicas para diagnosticar os impactos 
da biotecnologia e da nanotecnologia 
em temas de Direitos Humanos.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Ministério da Saúde; 
Ministério do Meio Ambiente; 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; Ministério de Ciência e 
Tecnologia

f)Produzir, sistematizar e divulgar 
pesquisas econômicas e metodologias 
de cálculo de custos socioambientais de 
projetos de infraestrutura, de energia e 
de mineração que sirvam como parâ-
metro para o controle dos impactos de 
grandes projetos.

Responsáveis: Ministério da Ciência 
e Tecnologia; Ministério de Minas e 
Energia; Ministério do Meio Ambiente; 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República; Ministério da 
Integração Nacional

Objetivo estratégico IV:
Garantia do direito a cidades inclu-

sivas e sustentáveis.
Ações programáticas:
a)Apoiar ações que tenham como 

princípio o direito a cidades inclusivas e 
acessíveis como elemento fundamental 
da implementação de políticas urbanas.

Responsáveis: Ministério das 
Cidades; Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República; 
Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior

b)Fortalecer espaços institucionais 
democráticos, participativos e de apoio 
aos Municípios para a implementação 
de planos diretores que atendam aos 
preceitos da política urbana estabeleci-
dos no Estatuto da Cidade.

Responsável: Ministério das Cidades
c)Fomentar políticas públicas de 

apoio aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios em ações sustentáveis de 
urbanização e regularização fundiária 
dos assentamentos de população de 
baixa renda, comunidades pesqueiras 
e de provisão habitacional de interesse 
social, materializando a função social da 
propriedade.

Responsáveis: Ministério das 
Cidades; Ministério do Meio Ambiente; 
Ministério da Pesca e Aquicultura

d)Fortalecer a articulação entre os 
órgãos de governo e os consórcios mu-
nicipais para atuar na política de sanea-
mento ambiental, com participação da 
sociedade civil.

Responsáveis: Ministério das 
Cidades; Ministério do Meio Ambiente; 
Secretaria de Relações Institucionais da 
Presidência da República

e)Fortalecer a política de coleta, rea-
proveitamento, triagem, reciclagem e a 
destinação seletiva de resíduos sólidos 
e líquidos, com a organização de coo-
perativas de reciclagem, que beneficiem 
as famílias dos catadores.

Responsáveis: Ministério das Cidades; 
Ministério do Trabalho e Emprego; 
Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome; Ministério do Meio 
Ambiente

f)Fomentar políticas e ações públicas 
voltadas à mobilidade urbana sustentável.

Responsável: Ministério das Cidades
g)Considerar na elaboração de políti-

cas públicas de desenvolvimento urba-
no os impactos na saúde pública.

Responsáveis: Ministério da Saúde; 
Ministério das Cidades

h)Fomentar políticas públicas de 
apoio às organizações de catadores de 
materiais recicláveis, visando à dispo-
nibilização de áreas e prédios desocu-
pados pertencentes à União, a fim de 
serem transformados em infraestrutura 
produtiva para essas organizações.

Responsáveis: Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão; Ministério 
das Cidades; Ministério do Trabalho e 
Emprego; Ministério do Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome

i)Estimular a produção de alimentos de 
forma comunitária, com uso de tecnolo-
gias de bases agroecológicas, em espaços 
urbanos e periurbanos ociosos e fomen-
tar a mobilização comunitária para a im-
plementação de hortas, viveiros, pomares, 
canteiros de ervas medicinais, criação de 
pequenos animais, unidades de proces-
samento e beneficiamento agroalimentar, 
feiras e mercados públicos populares.

Responsáveis: Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome; Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento



113

Anotações

D
. H

U
M

A
N

O
S

Diretriz 5: Valorização da pessoa 
humana como sujeito central do pro-
cesso de desenvolvimento.

Objetivo estratégico I:
Garantia da participação e do con-

trole social nas políticas públicas de 
desenvolvimento com grande impac-
to socioambiental.

Ações programáticas:
a)Fortalecer ações que valorizem a 

pessoa humana como sujeito central do 
desenvolvimento, enfrentando o quadro 
atual de injustiça ambiental que atinge 
principalmente as populações mais po-
bres.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério do Meio Ambiente

b)Assegurar participação efetiva da 
população na elaboração dos instru-
mentos de gestão territorial e na aná-
lise e controle dos processos de licen-
ciamento urbanístico e ambiental de 
empreendimentos de impacto, espe-
cialmente na definição das ações miti-
gadoras e compensatórias por impactos 
sociais e ambientais.

Responsáveis: Ministério do Meio 
Ambiente; Ministério das Cidades

c)Fomentar a elaboração do Zonea-
mento Ecológico Econômico (ZEE), in-
corporando o sócio e etnozoneamento.

Responsáveis: Ministério das Cida-
des; Ministério do Meio Ambiente

d)Assegurar a transparência dos pro-
jetos realizados, em todas as suas eta-
pas, e dos recursos utilizados nos gran-
des projetos econômicos, para viabilizar 
o controle social.

Responsáveis: Ministério dos 
Transportes; Ministério da Integração 
Nacional; Ministério de Minas e 
Energia; Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República

e)Garantir a exigência de capacitação 
qualificada e participativa das comuni-
dades afetadas nos projetos básicos de 
obras e empreendimentos com impac-
tos sociais e ambientais.

Responsáveis: Ministério da 
Integração Nacional; Ministério de 
Minas e Energia; Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da 
República

f)Definir mecanismos para a garantia 
dos Direitos Humanos das populações 
diretamente atingidas e vizinhas aos 
empreendimentos de impactos sociais e 
ambientais.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

g)Apoiar a incorporação dos sindica-
tos de trabalhadores e centrais sindicais 
nos processos de licenciamento am-
biental de empresas, de forma a garantir 
o direito à saúde do trabalhador.

Responsáveis: Ministério do Meio 
Ambiente; Ministério do Trabalho e 
Emprego; Ministério da Saúde

h)Promover e fortalecer ações de pro-
teção às populações mais pobres da con-
vivência com áreas contaminadas, res-
guardando-as contra essa ameaça e asse-
gurando-lhes seus direitos fundamentais.

Responsáveis: Ministério do Meio 
Ambiente; Ministério das Cidades; Mi-
nistério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome; Ministério da Saúde

Objetivo estratégico II:
Afirmação dos princípios da dig-

nidade humana e da equidade como 
fundamentos do processo de desen-
volvimento nacional.

Ações programáticas:
a)Reforçar o papel do Plano Pluria-

nual como instrumento de consolidação 
dos Direitos Humanos e de enfrenta-
mento da concentração de renda e ri-
queza e de promoção da inclusão da 
população de baixa renda.

Responsável: Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão

b)Reforçar os critérios da equidade 
e da prevalência dos Direitos Humanos 
como prioritários na avaliação da pro-
gramação orçamentária de ação ou au-
torização de gastos.

Responsável: Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão

c)Instituir código de conduta em Di-
reitos Humanos para ser considerado no 
âmbito do poder público como critério 
para a contratação e financiamento de 
empresas.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da 
República

d)Regulamentar a taxação do impos-
to sobre grandes fortunas previsto na 
Constituição.

Responsáveis: Ministério da 
Fazenda; Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República

e)Ampliar a adesão de empresas ao 
compromisso de responsabilidade so-
cial e Direitos Humanos.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior
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Objetivo estratégico III:
Fortalecimento dos direitos econô-

micos por meio de políticas públicas 
de defesa da concorrência e de prote-
ção do consumidor.

Ações programáticas:
a)Garantir o acesso universal a servi-

ços públicos essenciais de qualidade.
Responsáveis: Ministério da Saúde; 

Ministério da Educação; Ministério 
de Minas e Energia; Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome; Ministério das Cidades

b)Fortalecer o sistema brasileiro de 
defesa da concorrência para coibir con-
dutas anticompetitivas e concentrado-
ras de renda.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Ministério da Fazenda

c)Garantir o direito à informação do 
consumidor, fortalecendo as ações de 
acompanhamento de mercado, inclusi-
ve a rotulagem dos transgênicos.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior; Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

d)Fortalecer o combate à fraude e a 
avaliação da conformidade dos produ-
tos e serviços no mercado.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior

Diretriz 6: Promover e proteger 
os direitos ambientais como Direitos 
Humanos, incluindo as gerações futu-
ras como sujeitos de direitos.

Objetivo estratégico I:
Afirmação dos direitos ambientais 

como Direitos Humanos.
Ações programáticas:
a)Incluir o item Direito Ambiental nos 

relatórios de monitoramento dos Direi-
tos Humanos.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério do Meio Ambiente

b)Incluir o tema dos Direitos Huma-
nos nos instrumentos e relatórios dos 
órgãos ambientais.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério do Meio Ambiente

c)Assegurar a proteção dos direitos 
ambientais e dos Direitos Humanos no 
Código Florestal.

Responsável: Ministério do Meio 
Ambiente

d)Implementar e ampliar políticas 
públicas voltadas para a recuperação de 
áreas degradadas e áreas de desmata-
mento nas zonas urbanas e rurais.

Responsáveis: Ministério do Meio 
Ambiente; Ministério das Cidades

e)Fortalecer ações que estabilizem a 
concentração de gases de efeito estufa 
em nível que permita a adaptação na-
tural dos ecossistemas à mudança do 
clima, controlando a interferência das 
atividades humanas (antrópicas) no sis-
tema climático.

Responsável: Ministério do Meio 
Ambiente

f)Garantir o efetivo acesso a infor-
mação sobre a degradação e os riscos 
ambientais, e ampliar e articular as ba-
ses de informações dos entes federados 
e produzir informativos em linguagem 
acessível.

Responsável: Ministério do Meio 
Ambiente

g)Integrar os atores envolvidos no 
combate ao trabalho escravo nas ope-
rações correntes de fiscalização ao des-
matamento e ao corte ilegal de madeira.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Ministério do Trabalho e 
Emprego; Ministério do Meio Ambiente

Eixo Orientador III:
Universalizar direitos em um con-

texto de desigualdades
A Declaração Universal dos Direitos 

Humanos afirma em seu preâmbulo 
que o “reconhecimento da dignidade 
inerente a todos os membros da famí-
lia humana e de seus direitos iguais e 
inalienáveis é o fundamento da liberda-
de, da justiça e da paz no mundo”. No 
entanto, nas vicissitudes ocorridas no 
cumprimento da Declaração pelos Esta-
dos signatários, identificou-se a neces-
sidade de reconhecer as diversidades e 
diferenças para concretização do princí-
pio da igualdade.

No Brasil, ao longo das últimas dé-
cadas, os Direitos Humanos passaram 
a ocupar uma posição de destaque no 
ordenamento jurídico. O País avançou 
decisivamente na proteção e promoção 
do direito às diferenças. Porém, o peso 
negativo do passado continua a projetar 
no presente uma situação de profunda 
iniquidade social.

O acesso aos direitos fundamentais 
continua enfrentando barreiras estrutu-
rais, resquícios de um processo históri-
co, até secular, marcado pelo genocídio 
indígena, pela escravidão e por perío-
dos ditatoriais, práticas que continuam 
a ecoar em comportamentos, leis e na 
realidade social.
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O PNDH-3 assimila os grandes avan-
ços conquistados ao longo destes últimos 
anos, tanto nas políticas de erradicação da 
miséria e da fome, quanto na preocupa-
ção com a moradia e saúde, e aponta para 
a continuidade e ampliação do acesso a 
tais políticas, fundamentais para garantir 
o respeito à dignidade humana.

Os objetivos estratégicos direcionados 
à promoção da cidadania plena preco-
nizam a universalidade, indivisibilidade 
e interdependência dos Direitos Huma-
nos, condições para sua efetivação in-
tegral e igualitária. O acesso aos direitos 
de registro civil, alimentação adequada, 
terra e moradia, trabalho decente, edu-
cação, participação política, cultura, lazer, 
esporte e saúde, deve considerar a pessoa 
humana em suas múltiplas dimensões de 
ator social e sujeito de cidadania.

À luz da história dos movimentos 
sociais e de programas de governo, o 
PNDH-3 orienta-se pela transversalidade, 
para que a implementação dos direitos 
civis e políticos transitem pelas diversas 
dimensões dos direitos econômicos, 
sociais, culturais e ambientais. Caso 
contrário, grupos sociais afetados pela 
pobreza, pelo racismo estrutural e pela 
discriminação dificilmente terão acesso a 
tais direitos.

As ações programáticas formuladas 
visam enfrentar o desafio de eliminar as 
desigualdades, levando em conta as di-
mensões de gênero e raça nas políticas 
públicas, desde o planejamento até a sua 
concretização e avaliação. Há, neste sen-
tido, propostas de criação de indicadores 
que possam mensurar a efetivação pro-
gressiva dos direitos.

Às desigualdades soma-se a 
persistência da discriminação, que muitas 
vezes se manifesta sob a forma de 
violência contra sujeitos que são histórica 
e estruturalmente vulnerabilizados.

O combate à discriminação mostra-se 
necessário, mas insuficiente enquanto 
medida isolada. Os pactos e convenções 
que integram o sistema regional e inter-
nacional de proteção dos Direitos Hu-
manos apontam para a necessidade de 
combinar estas medidas com políticas 
compensatórias que acelerem a constru-
ção da igualdade, como forma capaz de 
estimular a inclusão de grupos social-
mente vulneráveis. Além disso, as ações 
afirmativas constituem medidas especiais 
e temporárias que buscam remediar um 
passado discriminatório. No rol de movi-
mentos e grupos sociais que demandam 
políticas de inclusão social encontram-se 
crianças, adolescentes, mulheres, pessoas 
idosas, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 
transexuais, pessoas com deficiência, pes-
soas moradoras de rua, povos indígenas, 
populações negras e quilombolas, ciga-
nos, ribeirinhos, varzanteiros e pescado-
res, entre outros.

Definem-se, neste capítulo, medidas 
e políticas que devem ser efetivadas 
para reconhecer e proteger os indiví-
duos como iguais na diferença, ou seja, 
para valorizar a diversidade presente na 
população brasileira para estabelecer 
acesso igualitário aos direitos funda-
mentais. Trata-se de reforçar os progra-
mas de governo e as resoluções pactua-
das nas diversas conferências nacionais 
temáticas, sempre sob o foco dos Direi-
tos Humanos, com a preocupação de 
assegurar o respeito às diferenças e o 
combate às desigualdades, para o efe-
tivo acesso aos direitos.

Por fim, em respeito à primazia cons-
titucional de proteção e promoção da 
infância, do adolescente e da juventude, 
o capítulo aponta suas diretrizes para o 
respeito e a garantia das gerações futu-
ras. Como sujeitos de direitos, as crian-
ças, os adolescentes e os jovens são 
frequentemente subestimadas em sua 
participação política e em sua capaci-
dade decisória. Preconiza-se o dever de 
assegurar-lhes, desde cedo, o direito de 
opinião e participação.

Marcadas pelas diferenças e por sua 
fragilidade temporal, as crianças, os 
adolescentes e os jovens estão sujeitos 
a discriminações e violências. As ações 
programáticas promovem a garantia 
de espaços e investimentos que asse-
gurem proteção contra qualquer forma 
de violência e discriminação, bem como 
a promoção da articulação entre famí-
lia, sociedade e Estado para fortalecer a 
rede social de proteção que garante a 
efetividade de seus direitos.

Diretriz 7: Garantia dos Direitos 
Humanos de forma universal, indivi-
sível e interdependente, assegurando 
a cidadania plena.

Objetivo estratégico I:
Universalização do registro civil de 

nascimento e ampliação do acesso à 
documentação básica.

Ações programáticas:
a)Ampliar e reestruturar a rede de 

atendimento para a emissão do registro 
civil de nascimento visando a sua uni-
versalização.

• Interligar maternidades e unidades 
de saúde aos cartórios, por meio de 
sistema manual ou informatizado, para 
emissão de registro civil de nascimento 
logo após o parto, garantindo ao recém 
nascido a certidão de nascimento antes 
da alta médica.

• Fortalecer a Declaração de Nascido 
Vivo (DNV), emitida pelo Sistema Único 
de Saúde , como mecanismo de acesso 
ao registro civil de nascimento, contem-
plando a diversidade na emissão pelos 
estabelecimentos de saúde e pelas par-
teiras.
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• Realizar orientação sobre a impor-
tância do registro civil de nascimento 
para a cidadania por meio da rede de 
atendimento (saúde, educação e assis-
tência social) e pelo sistema de Justiça e 
de segurança pública.

• Aperfeiçoar as normas e o serviço 
público notarial e de registro, em arti-
culação com o Conselho Nacional de 
Justiça, para garantia da gratuidade e da 
cobertura do serviço de registro civil em 
âmbito nacional.

Responsáveis: Ministério da Saúde; 
Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome; Ministério da 
Previdência Social; Ministério da Justiça; 
Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão; Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República

b)Promover a mobilização nacional 
com intuito de reduzir o número de pes-
soas sem registro civil de nascimento e 
documentação básica.

• Instituir comitês gestores estaduais, 
distrital e municipais com o objetivo de 
articular as instituições públicas e as 
entidades da sociedade civil para a im-
plantação de ações que visem à amplia-
ção do acesso à documentação básica.

• Realizar campanhas para orientação 
e conscientização da população e dos 
agentes responsáveis pela articulação e 
pela garantia do acesso aos serviços de 
emissão de registro civil de nascimento 
e de documentação básica.

• Realizar mutirões para emissão de 
registro civil de nascimento e documen-
tação básica, com foco nas regiões de 
difícil acesso e no atendimento às po-
pulações específicas como os povos in-
dígenas, quilombolas, ciganos, pessoas 
em situação de rua, institucionalizadas e 
às trabalhadoras rurais.

Responsáveis: Ministério da Saúde; 
Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome; Ministério da Defesa; 
Ministério da Fazenda; Ministério do 
Trabalho e Emprego; Ministério da 
Justiça; Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República

c)Criar bases normativas e gerenciais 
para garantia da universalização do 
acesso ao registro civil de nascimento e 
à documentação básica.

• Implantar sistema nacional de regis-
tro civil para interligação das informa-
ções de estimativas de nascimentos, de 
nascidos vivos e do registro civil, a fim 
de viabilizar a busca ativa dos nascidos 
não registrados e aperfeiçoar os indica-
dores para subsidiar políticas públicas.

• Desenvolver estudo e revisão da le-
gislação para garantir o acesso do cida-
dão ao registro civil de nascimento em 
todo o território nacional.

• Realizar estudo de sustentabilidade 
do serviço notarial e de registro no País.

• Desenvolver a padronização do regis-
tro civil (certidão de nascimento, de casa-
mento e de óbito) em território nacional.

• Garantir a emissão gratuita de Re-
gistro Geral e Cadastro de Pessoa Física 
aos reconhecidamente pobres.

• Desenvolver estudo sobre a política 
nacional de documentação civil básica.

Responsáveis: Ministério da Saúde; 
Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome; Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão; 
Ministério da Fazenda; Ministério 
da Justiça; Ministério do Trabalho e 
Emprego; Ministério da Previdência 
Social; Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República

d)Incluir no questionário do censo 
demográfico perguntas para identificar 
a ausência de documentos civis na po-
pulação.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da 
República

Objetivo estratégico II:
Acesso à alimentação adequada 

por meio de políticas estruturantes.
Ações programáticas:
a)Ampliar o acesso aos alimentos por 

meio de programas e ações de geração 
e transferência de renda, com ênfase na 
participação das mulheres como poten-
ciais beneficiárias.

Responsáveis: Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome; 
Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República

b)Vincular programas de transferên-
cia de renda à garantia da segurança ali-
mentar da criança, por meio do acom-
panhamento da saúde e nutrição e do 
estímulo de hábitos alimentares saudá-
veis, com o objetivo de erradicar a des-
nutrição infantil.

Responsáveis: Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome; 
Ministério da Educação; Ministério da 
Saúde

c)Fortalecer a agricultura familiar e 
camponesa no desenvolvimento de 
ações específicas que promovam a ge-
ração de renda no campo e o aumento 
da produção de alimentos agroecológi-
cos para o autoconsumo e para o mer-
cado local.
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Responsáveis: Ministério do Desen-
volvimento Agrário; Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome

d)Ampliar o abastecimento alimentar, 
com maior autonomia e fortalecimento 
da economia local, associado a progra-
mas de informação, de educação alimen-
tar, de capacitação, de geração de ocu-
pações produtivas, de agricultura familiar 
camponesa e de agricultura urbana.

Responsáveis: Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome; 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; Ministério do Desenvol-
vimento Agrário

e)Promover a implantação de equipa-
mentos públicos de segurança alimen-
tar e nutricional, com vistas a ampliar o 
acesso à alimentação saudável de baixo 
custo, valorizar as culturas alimentares 
regionais, estimular o aproveitamento 
integral dos alimentos, evitar o desper-
dício e contribuir para a recuperação so-
cial e de saúde da sociedade.

Responsável: Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome

f)Garantir que os hábitos e contex-
tos regionais sejam incorporados nos 
modelos de segurança alimentar como 
fatores da produção sustentável de ali-
mentos.

Responsável: Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome

g)Realizar pesquisas científicas que 
promovam ganhos de produtividade na 
agricultura familiar e assegurar estoques 
reguladores.

Responsáveis: Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome; 
Ministério do Desenvolvimento Agrá-
rio; Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Objetivo estratégico III:
Garantia do acesso à terra e à mo-

radia para a população de baixa ren-
da e grupos sociais vulnerabilizados.

Ações programáticas:
a)Fortalecer a reforma agrária com 

prioridade à implementação e recupera-
ção de assentamentos, à regularização 
do crédito fundiário e à assistência téc-
nica aos assentados, atualização dos ín-
dices Grau de Utilização da Terra (GUT) 
e Grau de Eficiência na Exploração (GEE), 

conforme padrões atuais e regulamen-
tação da desapropriação de áreas pelo 
descumprimento da função social plena.

Responsável: Ministério do Desen-
volvimento Agrário; Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento

b)Integrar as ações de mapeamento 
das terras públicas da União.

Responsável: Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão

c)Estimular o saneamento dos servi-
ços notariais de registros imobiliários, 
possibilitando o bloqueio ou o cance-
lamento administrativo dos títulos das 
terras e registros irregulares.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Ministério do Desenvolvimento Agrário

d)Garantir demarcação, homologa-
ção, regularização e desintrusão das ter-
ras indígenas, em harmonia com os pro-
jetos de futuro de cada povo indígena, 
assegurando seu etnodesenvolvimento 
e sua autonomia produtiva.

Responsável: Ministério da Justiça
e)Assegurar às comunidades quilom-

bolas a posse dos seus territórios, acele-
rando a identificação, o reconhecimen-
to, a demarcação e a titulação desses 
territórios, respeitando e preservando 
os sítios de valor simbólico e histórico.

Responsáveis: Secretaria Especial 
de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial da Presidência da República; 
Ministério da Cultura; Ministério do 
Desenvolvimento Agrário

f)Garantir o acesso a terra às popu-
lações ribeirinhas, varzanteiras e pesca-
doras, assegurando acesso aos recursos 
naturais que tradicionalmente utilizam 
para sua reprodução física, cultural e 
econômica.

Responsáveis: Ministério do Desen-
volvimento Agrário; Ministério do Meio 
Ambiente

g)Garantir que nos programas habi-
tacionais do governo sejam priorizadas 
as populações de baixa renda, a popula-
ção em situação de rua e grupos sociais 
em situação de vulnerabilidade no espa-
ço urbano e rural, considerando os prin-
cípios da moradia digna, do desenho 
universal e os critérios de acessibilidade 
nos projetos.

Responsáveis: Ministério das Cida-
des; Ministério do Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome

h)Promover a destinação das glebas 
e edifícios vazios ou subutilizados per-
tencentes à União, para a população de 
baixa renda, reduzindo o déficit habita-
cional.

Responsáveis: Ministério das Cida-
des; Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão

i)Estabelecer que a garantia da quali-
dade de abrigos e albergues, bem como 
seu caráter inclusivo e de resgate da 
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cidadania à população em situação de 
rua, estejam entre os critérios de con-
cessão de recursos para novas constru-
ções e manutenção dos existentes.

Responsáveis: Ministério das Cida-
des; Ministério do Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome

j)Apoiar o monitoramento de políticas 
de habitação de interesse social pelos 
conselhos municipais de habitação, ga-
rantindo às cooperativas e associações 
habitacionais acesso às informações.

Responsável: Ministério das Cidades
k)Garantir as condições para a rea-

lização de acampamentos ciganos em 
todo o território nacional, visando a 
preservação de suas tradições, práticas 
e patrimônio cultural.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério das Cidades

Objetivo estratégico IV:
Ampliação do acesso universal a 

sistema de saúde de qualidade.
Ações programáticas:
a)Expandir e consolidar programas 

de serviços básicos de saúde e de aten-
dimento domiciliar para a população de 
baixa renda, com enfoque na preven-
ção e diagnóstico prévio de doenças e 
deficiências, com apoio diferenciado às 
pessoas idosas, indígenas, negros e co-
munidades quilombolas, pessoas com 
deficiência, pessoas em situação de rua, 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis, tran-
sexuais, crianças e adolescentes, mulhe-
res, pescadores artesanais e população 
de baixa renda.

Responsáveis: Ministério da Saúde; 
Secretaria Especial de Políticas de Pro-
moção da Igualdade Racial da Presidên-
cia da República; Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres da Presidên-
cia da República; Ministério da Pesca e 
Aquicultura

b)Criar programas de pesquisa e di-
vulgação sobre tratamentos alternativos 
à medicina tradicional no sistema de 
saúde.

Responsável: Ministério da Saúde
c)Reformular o marco regulatório dos 

planos de saúde, de modo a diminuir os 
custos para a pessoa idosa e fortalecer o 
pacto intergeracional, estimulando a ado-
ção de medidas de capitalização para gas-
tos futuros pelos planos de saúde.

Responsável: Ministério da Saúde
d)Reconhecer as parteiras como 

agentes comunitárias de saúde.
Responsáveis: Ministério da Saúde; 

Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República

e)Aperfeiçoar o programa de saú-
de para adolescentes, especificamente 
quanto à saúde de gênero, à educação 
sexual e reprodutiva e à saúde mental.

Responsáveis: Ministério da Saúde; 
Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

f)Criar campanhas e material técnico, 
instrucional e educativo sobre planeja-
mento reprodutivo que respeite os direi-
tos sexuais e reprodutivos, contemplan-
do a elaboração de materiais específicos 
para a população jovem e adolescente e 
para pessoas com deficiência.

Responsáveis: Ministério da Saúde; 
Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

g)Estimular programas de atenção 
integral à saúde das mulheres, consi-
derando suas especificidades étnico-ra-
ciais, geracionais, regionais, de orienta-
ção sexual, de pessoa com deficiência, 
priorizando as moradoras do campo, da 
floresta e em situação de rua.

Responsáveis: Ministério da Saúde; 
Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República; 
Secretaria Especial de Políticas de Pro-
moção da Igualdade Racial da Presidên-
cia da República; Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome

h)Ampliar e disseminar políticas de saú-
de pré e neonatal, com inclusão de cam-
panhas educacionais de esclarecimento, 
visando à prevenção do surgimento ou 
do agravamento de deficiências.

Responsáveis: Ministério da Saúde; 
Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

i)Expandir a assistência pré-natal e 
pós-natal por meio de programas de vi-
sitas domiciliares para acompanhamen-
to das crianças na primeira infância.

Responsável: Ministério da Saúde
j)Apoiar e financiar a realização de 

pesquisas e intervenções sobre a morta-
lidade materna, contemplando o recorte 
étnico-racial e regional.

Responsáveis: Ministério da Saúde; 
Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República

k)Assegurar o acesso a laqueaduras e 
vasectomias ou reversão desses proce-
dimentos no sistema público de saúde, 
com garantia de acesso a informações 
sobre as escolhas individuais.

Responsáveis: Ministério da Saúde; 
Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República

l)Ampliar a oferta de medicamentos 
de uso contínuo, especiais e excepcio-
nais, para a pessoa idosa.

Responsável: Ministério da Saúde
m)Realizar campanhas de diagnósti-

co precoce e tratamento adequado às 
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pessoas que vivem com HIV/AIDS para 
evitar o estágio grave da doença e pre-
venir sua expansão e disseminação.

Responsável: Ministério da Saúde
n)Proporcionar às pessoas que vivem 

com HIV/AIDS programas de atenção 
no âmbito da saúde sexual e reprodu-
tiva.

Responsáveis: Ministério da Saúde; 
Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República

o)Capacitar os agentes comunitários 
de saúde que realizam a triagem e a 
captação nas hemorredes para pratica-
rem abordagens sem preconceito e sem 
discriminação.

Responsáveis: Ministério da Saúde; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

p)Garantir o acompanhamento mul-
tiprofissional a pessoas transexuais que 
fazem parte do processo transexuali-
zador no Sistema Único de Saúde e de 
suas famílias.

Responsáveis: Ministério da Saúde; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

q)Apoiar o acesso a programas de 
saúde preventiva e de proteção à saúde 
para profissionais do sexo.

Responsáveis: Ministério da Saúde; 
Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República

r)Apoiar a implementação de espaços 
essenciais para higiene pessoal e cen-
tros de referência para a população em 
situação de rua.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome

s)Investir na política de reforma psi-
quiátrica fomentando programas de 
tratamentos substitutivos à internação, 
que garantam às pessoas com trans-
torno mental a possibilidade de escolha 
autônoma de tratamento, com convi-
vência familiar e acesso aos recursos 
psiquiátricos e farmacológicos.

Responsáveis: Ministério da Saúde; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República; Minis-
tério da Cultura

t)Implementar medidas destinadas a 
desburocratizar os serviços do Instituto 
Nacional de Seguro Social para a con-
cessão de aposentadorias e benefícios.

Responsável: Ministério da Previ-
dência Social

u)Estimular a incorporação do traba-
lhador urbano e rural ao regime geral da 
previdência social.

Responsável: Ministério da 
Previdência Social

v)Assegurar a inserção social das pes-
soas atingidas pela hanseníase isoladas 
e internadas em hospitais-colônias.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Saúde

w)Reconhecer, pelo Estado brasilei-
ro, as violações de direitos às pessoas 
atingidas pela hanseníase no período da 
internação e do isolamento compulsó-
rios, apoiando iniciativas para agilizar as 
reparações com a concessão de pensão 
especial prevista na Lei no 11.520/2007.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da 
República

x)Proporcionar as condições neces-
sárias para conclusão do trabalho da 
Comissão Interministerial de Avaliação 
para análise dos requerimentos de pen-
são especial das pessoas atingidas pela 
hanseníase, que foram internadas e iso-
ladas compulsoriamente em hospitais-
-colônia até 31 de dezembro de 1986.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da 
República

Objetivo estratégico V:
Acesso à educação de qualidade e 

garantia de permanência na escola.
Ações programáticas:
a)Ampliar o acesso a educação bási-

ca, a permanência na escola e a univer-
salização do ensino no atendimento à 
educação infantil.

Responsável: Ministério da Educação
b)Assegurar a qualidade do ensino 

formal público com seu monitoramento 
contínuo e atualização curricular.

Responsáveis: Ministério da Educa-
ção; Secretaria Especial dos Direitos Hu-
manos da Presidência da República

c)Desenvolver programas para a 
reestruturação das escolas como pólos 
de integração de políticas educacionais, 
culturais e de esporte e lazer.

Responsáveis: Ministério da Educa-
ção; Ministério da Cultura; Ministério do 
Esporte

d)Apoiar projetos e experiências de 
integração da escola com a comunidade 
que utilizem sistema de alternância.

Responsável: Ministério da Educação
e)Adequar o currículo escolar, inse-

rindo conteúdos que valorizem as diver-
sidades, as práticas artísticas, a necessi-
dade de alimentação adequada e sau-
dável e as atividades físicas e esportivas.
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Responsáveis: Ministério da Educa-
ção; Ministério da Cultura; Ministério do 
Esporte; Ministério da Saúde

f)Integrar os programas de alfabeti-
zação de jovens e adultos aos progra-
mas de qualificação profissional e edu-
cação cidadã, apoiando e incentivando 
a utilização de metodologias adequadas 
às realidades dos povos e comunidades 
tradicionais.

Responsáveis: Ministério da Edu-
cação; Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome; Ministério do 
Trabalho e Emprego; Ministério da Pesca 
e Aquicultura

g)Estimular e financiar programas de 
extensão universitária como forma de 
integrar o estudante à realidade social.

Responsável: Ministério da Educação
h)Fomentar as ações afirmativas para o 

ingresso das populações negra, indígena 
e de baixa renda no ensino superior.

Responsáveis: Ministério da Educação; 
Secretaria Especial de Políticas de Promo-
ção da Igualdade Racial da Presidência da 
República; Ministério da Justiça

i)Ampliar o ensino superior público 
de qualidade por meio da criação per-
manente de universidades federais, cur-
sos e vagas para docentes e discentes.

Responsável: Ministério da Educação
j)Fortalecer as iniciativas de educação 

popular por meio da valorização da arte 
e da cultura, apoiando a realização de 
festivais nas comunidades tradicionais e 
valorizando as diversas expressões artís-
ticas nas escolas e nas comunidades.

Responsáveis: Ministério da Educa-
ção; Ministério da Cultura; Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

k)Ampliar o acesso a programas de 
inclusão digital para populações de 
baixa renda em espaços públicos, espe-
cialmente escolas, bibliotecas e centros 
comunitários.

Responsáveis: Ministério da Educa-
ção; Ministério da Cultura; Ministério da 
Ciência e Tecnologia; Ministério da Pes-
ca e Aquicultura

l)Fortalecer programas de educação 
no campo e nas comunidades pesquei-
ras que estimulem a permanência dos 
estudantes na comunidade e que se-
jam adequados às respectivas culturas e 
identidades.

Responsáveis: Ministério da Educação; 
Ministério do Desenvolvimento Agrário; 
Ministério da Pesca e Aquicultura

Objetivo estratégico VI:
Garantia do trabalho decente, ade-

quadamente remunerado, exercido em 
condições de equidade e segurança.

Ações programáticas:
a)Apoiar a agenda nacional de traba-

lho decente por meio do fortalecimento 
do seu comitê executivo e da efetivação 
de suas ações.

Responsável: Ministério do Trabalho e 
Emprego

b)Fortalecer programas de geração de 
emprego, ampliando progressivamente 
o nível de ocupação e priorizando a po-
pulação de baixa renda e os Estados com 
elevados índices de emigração.

Responsável: Ministério do Trabalho e 
Emprego

c)Ampliar programas de economia 
solidária, mediante políticas integradas, 
como alternativa de geração de trabalho 
e renda, e de inclusão social, priorizando 
os jovens das famílias beneficiárias do 
Programa Bolsa Família.

Responsáveis: Ministério do Trabalho 
e Emprego; Ministério do Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome

d)Criar programas de formação, quali-
ficação e inserção profissional e de gera-
ção de emprego e renda para jovens, po-
pulação em situação de rua e população 
de baixa renda.

Responsáveis: Ministério do Trabalho 
e Emprego; Ministério do Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome; Ministério da 
Educação

e)Integrar as ações de qualificação 
profissional às atividades produtivas exe-
cutadas com recursos públicos, como for-
ma de garantir a inserção no mercado de 
trabalho.

Responsáveis: Ministério do Trabalho 
e Emprego; Ministério do Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome

f)Criar programas de formação e qua-
lificação profissional para pescadores ar-
tesanais, industriais e aquicultores fami-
liares.

Responsáveis: Ministério do Trabalho 
e Emprego; Ministério da Pesca e Aqui-
cultura

g)Combater as desigualdades salariais 
baseadas em diferenças de gênero, raça, 
etnia e das pessoas com deficiência.

Responsáveis: Ministério do Trabalho 
e Emprego; Secretaria Especial dos Direi-
tos Humanos da Presidência da República

h)Acompanhar a implementação do 
Programa Nacional de Ações Afirmativas, 
instituído pelo Decreto no 4.228/2002, no 
âmbito da administração pública federal, 
direta e indireta, com vistas à realização de 
metas percentuais da ocupação de cargos 
comissionados pelas mulheres, população 
negra e pessoas com deficiência.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

i)Realizar campanhas envolvendo a 
sociedade civil organizada sobre pater-
nidade responsável, bem como ampliar 
a licença-paternidade, como forma de 
contribuir para a corresponsabilidade e 
para o combate ao preconceito quanto 
à inserção das mulheres no mercado de 
trabalho.
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Responsáveis: Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres da Presidên-
cia da República; Ministério do Trabalho 
e Emprego

j)Elaborar diagnósticos com base em 
ações judiciais que envolvam atos de as-
sédio moral, sexual e psicológico, com 
apuração de denúncias de desrespeito 
aos direitos das trabalhadoras e tra-
balhadores, visando orientar ações de 
combate à discriminação e abuso nas 
relações de trabalho.

Responsáveis: Ministério do Traba-
lho e Emprego; Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial da Presidência da República; Se-
cretaria Especial de Políticas para as Mu-
lheres da Presidência da República; Se-
cretaria Especial dos Direitos Humanos 
da Presidência da República

k)Garantir a igualdade de direitos das 
trabalhadoras e trabalhadores domésti-
cos com os dos demais trabalhadores.

Responsáveis: Ministério do Traba-
lho e Emprego; Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres da Presidên-
cia da República; Ministério da Previ-
dência Social

l)Promover incentivos a empresas 
para que empreguem os egressos do 
sistema penitenciário.

Responsáveis: Ministério da Fazen-
da; Ministério do Trabalho e Emprego; 
Ministério da Justiça

m)Criar cadastro nacional e relatório 
periódico de empregabilidade de egres-
sos do sistema penitenciário.

Responsável: Ministério da Justiça
n)Garantir os direitos trabalhistas e 

previdenciários de profissionais do sexo 
por meio da regulamentação de sua 
profissão.

Responsáveis: Ministério do Traba-
lho e Emprego; Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres da Presidên-
cia da República.

♣ Objetivo estratégico VII:
♣ Combate e prevenção ao traba-

lho escravo.
Ações programáticas:
a)Promover a efetivação do Plano 

Nacional para Erradicação do Trabalho 
Escravo.

Responsáveis: Ministério do Traba-
lho e Emprego; Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

b)Apoiar a coordenação e implemen-
tação de planos estaduais, distrital e 
municipais para erradicação do trabalho 
escravo.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

c)Monitorar e articular o trabalho das 
comissões estaduais, distrital e munici-
pais para a erradicação do trabalho es-
cravo.

Responsáveis: Ministério do Trabalho 
e Emprego; Secretaria Especial dos Direi-
tos Humanos da Presidência da República

d)Apoiar a alteração da Constituição 
para prever a expropriação dos imóveis 
rurais e urbanos nos quais forem encon-
trados trabalhadores reduzidos à condi-
ção análoga a de escravos.

Responsáveis: Ministério do Trabalho 
e Emprego; Secretaria de Relações Insti-
tucionais da Presidência da República; Se-
cretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República

e)Identificar periodicamente as ativida-
des produtivas em que há ocorrência de 
trabalho escravo adulto e infantil.

Responsáveis: Ministério do Trabalho 
e Emprego; Secretaria Especial dos Direi-
tos Humanos da Presidência da República

f)Propor marco legal e ações repressi-
vas para erradicar a intermediação ilegal 
de mão de obra.

Responsáveis: Ministério do Trabalho 
e Emprego; Secretaria Especial dos Direi-
tos Humanos da Presidência da República; 
Secretaria Especial de Políticas de Promo-
ção da Igualdade Racial

g)Promover a destinação de recursos 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT) para capacitação técnica e profis-
sionalizante de trabalhadores rurais e de 
povos e comunidades tradicionais, como 
medida preventiva ao trabalho escravo, 
assim como para implementação de polí-
tica de reinserção social dos libertados da 
condição de trabalho escravo.

Responsáveis: Ministério do Trabalho 
e Emprego; Secretaria Especial dos Direi-
tos Humanos da Presidência da República

h)Atualizar e divulgar semestralmente 
o cadastro de empregadores que utiliza-
ram mão-de-obra escrava.

Responsáveis: Ministério do Trabalho 
e Emprego; Secretaria Especial dos Direi-
tos Humanos da Presidência da República

Objetivo estratégico VIII:
Promoção do direito à cultura, la-

zer e esporte como elementos forma-
dores de cidadania.

Ações programáticas:
a)Ampliar programas de cultura que 

tenham por finalidade planejar e imple-
mentar políticas públicas para a prote-
ção e promoção da diversidade cultural 
brasileira, em formatos acessíveis.
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Responsáveis: Ministério da Cultura; 
Ministério do Esporte

b)Elaborar programas e ações de cul-
tura que considerem os formatos aces-
síveis, as demandas e as características 
específicas das diferentes faixas etárias 
e dos grupos sociais.

Responsável: Ministério da Cultura
c)Fomentar políticas públicas de es-

porte e lazer, considerando as diversida-
des locais, de forma a atender a todas as 
faixas etárias e aos grupos sociais.

Responsável: Ministério do Esporte
d)Elaborar inventário das línguas fa-

ladas no Brasil.
Responsável: Ministério da Cultura
e)Ampliar e desconcentrar os pólos 

culturais e pontos de cultura para ga-
rantir o acesso das populações de re-
giões periféricas e de baixa renda.

Responsável: Ministério da Cultura
f)Fomentar políticas públicas de for-

mação em esporte e lazer, com foco na 
intersetorialidade, na ação comunitária 
na intergeracionalidade e na diversida-
de cultural.

Responsável: Ministério do Esporte
g)Ampliar o desenvolvimento de pro-

gramas de produção audiovisual, musi-
cal e artesanal dos povos indígenas.

Responsáveis: Ministério da Cultura; 
Ministério da Justiça

h)Assegurar o direito das pessoas 
com deficiência e em sofrimento men-
tal de participarem da vida cultural em 
igualdade de oportunidade com as de-
mais, e de desenvolver e utilizar o seu 
potencial criativo, artístico e intelectual.

Responsáveis: Ministério do Esporte; 
Ministério da Cultura; Secretaria Espe-
cial dos Direitos Humanos da Presidên-
cia da República

i)Fortalecer e ampliar programas que 
contemplem participação dos idosos 
nas atividades de esporte e lazer.

Responsáveis: Ministério do Esporte; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

j)Potencializar ações de incentivo ao 
turismo para pessoas idosas.

Responsáveis: Ministério do Turis-
mo; Secretaria Especial dos Direitos Hu-
manos da Presidência da República

Objetivo estratégico IX:
Garantia da participação igualitária 

e acessível na vida política.
Ações programáticas:
a)Apoiar campanhas para promover a 

ampla divulgação do direito ao voto e 
participação política de homens e mu-
lheres, por meio de campanhas infor-
mativas que garantam a escolha livre e 
consciente.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República

b)Apoiar o combate ao crime de cap-
tação ilícita de sufrágio, inclusive com 
campanhas de esclarecimento e cons-
cientização dos eleitores.

Responsável: Ministério da Justiça
c)Apoiar os projetos legislativos para 

o financiamento público de campanhas 
eleitorais.

Responsável: Ministério da Justiça
d)Garantir acesso irrestrito às zonas 

eleitorais por meio de transporte públi-
co e acessível e apoiar a criação de zo-
nas eleitorais em áreas de difícil acesso.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Ministério das Cidades

e)Promover junto aos povos indíge-
nas ações de educação e capacitação 
sobre o sistema político brasileiro.

Responsável: Ministério da Justiça
f)Apoiar ações de formação política 

das mulheres em sua diversidade étni-
co-racial, estimulando candidaturas e 
votos de mulheres em todos os níveis.

Responsável: Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres da Presidên-
cia da República

g)Garantir e estimular a plena parti-
cipação das pessoas com deficiência no 
ato do sufrágio, seja como eleitor ou 
candidato, assegurando os mecanismos 
de acessibilidade necessários, inclusive a 
modalidade do voto assistido.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

Diretriz 8: Promoção dos direitos 
de crianças e adolescentes para o seu 
desenvolvimento integral, de forma 
não discriminatória, assegurando seu 
direito de opinião e participação.

Objetivo estratégico I:
Proteger e garantir os direitos de 

crianças e adolescentes por meio da 
consolidação das diretrizes nacionais 
do ECA, da Política Nacional de Pro-
moção, Proteção e Defesa dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente e da 
Convenção sobre os Direitos da Crian-
ça da ONU.

Ações programáticas:
a)Formular plano de médio prazo e 

decenal para a política nacional de pro-
moção, proteção e defesa dos direitos 
da criança e do adolescente.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

b)Desenvolver e implementar meto-
dologias de acompanhamento e ava-
liação das políticas e planos nacionais 
referentes aos direitos de crianças e 
adolescentes.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública



123

Anotações

D
. H

U
M

A
N

O
S

c)Elaborar e implantar sistema de 
coordenação da política dos direitos da 
criança e do adolescente em todos os 
níveis de governo, para atender às reco-
mendações do Comitê sobre Direitos da 
Criança, dos relatores especiais e do Co-
mitê sobre Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais da ONU.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério das Relações Exte-
riores

d)Criar sistema nacional de coleta de 
dados e monitoramento junto aos Mu-
nicípios, Estados e Distrito Federal acer-
ca do cumprimento das obrigações da 
Convenção dos Direitos da Criança da 
ONU.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

e)Assegurar a opinião das crianças e 
dos adolescentes que estiverem capa-
citados a formular seus próprios juízos, 
conforme o disposto no artigo 12 da 
Convenção sobre os Direitos da Criança, 
na formulação das políticas públicas vol-
tadas para estes segmentos, garantindo 
sua participação nas conferências dos 
direitos das crianças e dos adolescentes.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

Objetivo estratégico II:
Consolidar o Sistema de Garantia 

de Direitos de Crianças e Adolescen-
tes, com o fortalecimento do papel 
dos Conselhos Tutelares e de Direitos.

Ações programáticas:
a)Apoiar a universalização dos Conse-

lhos Tutelares e de Direitos em todos os 
Municípios e no Distrito Federal, e insti-
tuir parâmetros nacionais que orientem 
o seu funcionamento.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

b)Implantar escolas de conselhos nos 
Estados e no Distrito Federal, com vistas 
a apoiar a estruturação e qualificação da 
ação dos Conselhos Tutelares e de Di-
reitos.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

c)Apoiar a capacitação dos operado-
res do sistema de garantia dos direitos 
para a proteção dos direitos e promoção 
do modo de vida das crianças e adoles-
centes indígenas, afrodescendentes e 
comunidades tradicionais, contemplan-
do ainda as especificidades da popula-
ção infanto-juvenil com deficiência.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Justiça

d)Fomentar a criação de instâncias 
especializadas e regionalizadas do sis-
tema de justiça, de segurança e defen-
sorias públicas, para atendimento de 
crianças e adolescentes vítimas e auto-
res de violência.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Justiça

e)Desenvolver mecanismos que via-
bilizem a participação de crianças e ado-
lescentes no processo das conferências 
dos direitos, nos conselhos de direitos, 
bem como nas escolas, nos tribunais e 
nos procedimentos judiciais e adminis-
trativos que os afetem.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

f)Estimular a informação às crianças 
e aos adolescentes sobre seus direitos, 
por meio de esforços conjuntos na es-
cola, na mídia impressa, na televisão, no 
rádio e na Internet.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação

Objetivo estratégico III:
Proteger e defender os direitos de 

crianças e adolescentes com maior 
vulnerabilidade.

Ações programáticas:
a)Promover ações educativas para er-

radicação da violência na família, na es-
cola, nas instituições e na comunidade 
em geral, implementando as recomen-
dações expressas no Relatório Mundial 
de Violência contra a Criança da ONU.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

b)Desenvolver programas nas redes 
de assistência social, de educação e de 
saúde para o fortalecimento do papel 
das famílias em relação ao desenvolvi-
mento infantil e à disciplina não violen-
ta.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Ministério da Educação; 
Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome; Ministério da Saúde

c)Propor marco legal para a abolição 
das práticas de castigos físicos e corpo-
rais contra crianças e adolescentes.
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Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Justiça

d)Implantar sistema nacional de re-
gistro de ocorrência de violência esco-
lar, incluindo as práticas de violência 
gratuita e reiterada entre estudantes 
(bullying), adotando formulário unifica-
do de registro a ser utilizado por todas 
as escolas.

Responsável: Ministério da Educação
e)Apoiar iniciativas comunitárias de 

mobilização de crianças e adolescentes 
em estratégias preventivas, com vistas a 
minimizar sua vulnerabilidade em con-
textos de violência.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Justiça; Minis-
tério do Esporte; Ministério do Turismo

f)Extinguir os grandes abrigos e eli-
minar a longa permanência de crianças 
e adolescentes em abrigamento, ade-
quando os serviços de acolhimento aos 
parâmetros aprovados pelo CONANDA 
e CNAS.

Responsável: Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome

g)Fortalecer as políticas de apoio às 
famílias para a redução dos índices de 
abandono e institucionalização, com 
prioridade aos grupos familiares de 
crianças com deficiências.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome

h)Ampliar a oferta de programas de 
famílias acolhedoras para crianças e 
adolescentes em situação de violência, 
com o objetivo de garantir que esta seja 
a única opção para crianças retiradas do 
convívio com sua família de origem na 
primeira infância.

Responsável: Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome

i)Estruturar programas de moradia 
coletivas para adolescentes e jovens 
egressos de abrigos institucionais.

Responsável: Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome

j)Fomentar a adoção legal, por meio 
de campanhas educativas, em conso-
nância com o ECA e com acordos inter-
nacionais.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério das Relações Exte-
riores

k)Criar serviços e aprimorar metodo-
logias para identificação e localização de 
crianças e adolescentes desaparecidos.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

l)Exigir em todos os projetos finan-
ciados pelo Governo Federal a adoção 
de estratégias de não discriminação de 
crianças e adolescentes em razão de 
classe, raça, etnia, crença, gênero, orien-
tação sexual, identidade de gênero, 
deficiência, prática de ato infracional e 
origem.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

m)Reforçar e centralizar os mecanis-
mos de coleta e análise sistemática de 
dados desagregados da infância e ado-
lescência, especialmente sobre os grupos 
em situação de vulnerabilidade, historica-
mente vulnerabilizados, vítimas de discri-
minação, de abuso e de negligência.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

n)Estruturar rede de canais de de-
núncias (Disques) de violência contra 
crianças e adolescentes, integrada aos 
Conselhos Tutelares.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da 
República

o)Estabelecer instrumentos para 
combater a discriminação religiosa so-
frida por crianças e adolescentes.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República

Objetivo estratégico IV:
Enfrentamento da violência sexual 

contra crianças e adolescentes.
Ações programáticas:
a)Revisar o Plano Nacional de En-

frentamento à Violência Sexual contra 
Crianças e Adolescentes, em consonân-
cia com as recomendações do III Con-
gresso Mundial sobre o tema.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

b)Ampliar o acesso e qualificar os 
programas especializados em saúde, 
educação e assistência social, no atendi-
mento a crianças e adolescentes vítimas 
de violência sexual e de suas famílias

Responsáveis: Ministério da Saúde; 
Ministério da Educação; Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome; Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República

c)Desenvolver protocolos unificados 
de atendimento psicossocial e jurídico a 
vítimas de violência sexual.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Ministério da Saúde; Mi-
nistério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome; Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres da Presidên-
cia da República
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d)Desenvolver ações específicas para 
combate à violência e à exploração se-
xual de crianças e adolescentes em si-
tuação de rua.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome.

e)Estimular a responsabilidade social 
das empresas para ações de enfrenta-
mento da exploração sexual e de com-
bate ao trabalho infantil em suas orga-
nizações e cadeias produtivas.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério do Trabalho e Em-
prego; Ministério do Turismo;

f)Combater a pornografia infanto-ju-
venil na Internet, por meio do fortaleci-
mento do Hot Line Federal e da difusão 
de procedimentos de navegação segura 
para crianças, adolescentes, famílias e 
educadores.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República; Minis-
tério da Educação

Objetivo estratégico V:
Garantir o atendimento especia-

lizado a crianças e adolescentes em 
sofrimento psíquico e dependência 
química.

Ações programáticas:
a)Universalizar o acesso a serviços de 

saúde mental para crianças e adoles-
centes em cidades de grande e médio 
porte, incluindo a garantia de retaguar-
da para as unidades de internação so-
cioeducativa.

Responsável: Ministério da Saúde
b)Fortalecer políticas de saúde que 

contemplem programas de desintoxi-
cação e redução de danos em casos de 
dependência química.

Responsável: Ministério da Saúde

Objetivo estratégico VI:
Erradicação do trabalho infantil em 

todo o território nacional.
Ações programáticas:
a)Erradicar o trabalho infantil, por 

meio das ações intersetoriais no Go-
verno Federal, com ênfase no apoio às 
famílias e educação em tempo integral.

Responsáveis: Ministério do Traba-
lho e Emprego; Ministério da Educação; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

b)Fomentar a implantação da Lei 
de Aprendizagem (Lei no 10.097/2000), 
mobilizando empregadores, organizações 
de trabalhadores, inspetores de trabalho, 
Judiciário, organismos internacionais e 
organizações não governamentais.

Responsável: Ministério do Trabalho 
e Emprego

c)Desenvolver pesquisas, campanhas 
e relatórios periódicos sobre o trabalho 
infantil, com foco em temas e públicos 
que requerem abordagens específicas, 
tais como agricultura familiar, trabalho 
doméstico, trabalho de rua.

Responsáveis: Ministério do Traba-
lho e Emprego; Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres da Presidên-
cia da República; Ministério do Desen-
volvimento Agrário; Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome; Minis-
tério da Justiça

Objetivo estratégico VII:
Implementação do Sistema Nacio-

nal de Atendimento Socioeducativo 
(SINASE).

Ações programáticas:
a)Elaborar e implementar um plano 

nacional socioeducativo e sistema de ava-
liação da execução das medidas daquele 
sistema, com divulgação anual de seus re-
sultados e estabelecimento de metas, de 
acordo com o estabelecido no ECA.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

b)Implantar módulo específico de in-
formações para o sistema nacional de 
atendimento educativo junto ao Sistema 
de Informação para a Infância e Adoles-
cência, criando base de dados unificada 
que inclua as varas da infância e juventu-
de, as unidades de internação e os pro-
gramas municipais em meio aberto.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

c)Implantar centros de formação con-
tinuada para os operadores do sistema 
socioeducativo em todos os Estados e 
no Distrito Federal.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Ministério da Educação; 
Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome

d)Desenvolver estratégias conjuntas 
com o sistema de justiça, com vistas ao 
estabelecimento de regras específicas 
para a aplicação da medida de privação 
de liberdade em caráter excepcional e 
de pouca duração.
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Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

e)Apoiar a expansão de programas 
municipais de atendimento socioeduca-
tivo em meio aberto.

Responsáveis: Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

f)Apoiar os Estados e o Distrito Fe-
deral na implementação de programas 
de atendimento ao adolescente em 
privação de liberdade, com garantia 
de escolarização, atendimento em saú-
de, esporte, cultura e educação para o 
trabalho, condicionando a transferência 
voluntária de verbas federais à obser-
vância das diretrizes do plano nacional.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação; Mi-
nistério da Saúde; Ministério do Esporte; 
Ministério da Cultura; Ministério do Tra-
balho e Emprego

g)Garantir aos adolescentes privados 
de liberdade e suas famílias informação 
sobre sua situação legal, bem como 
acesso à defesa técnica durante todo o 
período de cumprimento da medida so-
cioeducativa.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Justiça

h)Promover a transparência das uni-
dades de internação de adolescentes 
em conflito com a lei, garantindo o con-
tato com a família e a criação de comis-
sões mistas de inspeção e supervisão.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

i)Fomentar a desativação dos gran-
des complexos de unidades de inter-
nação, por meio do apoio à reforma e 
construção de novas unidades alinhadas 
aos parâmetros estabelecidos no SINA-
SE e no ECA, em especial na observân-
cia da separação por sexo, faixa etária e 
compleição física.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

j)Desenvolver campanhas de infor-
mação sobre o adolescente em conflito 
com a lei, defendendo a não redução da 
maioridade penal.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

k)Estabelecer parâmetros nacionais 
para a apuração administrativa de pos-
síveis violações dos direitos e casos de 
tortura em adolescentes privados de li-
berdade, por meio de sistema indepen-
dente e de tramitação ágil.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da 
República

Diretriz 9: Combate às desigualda-
des estruturais.

Objetivo estratégico I:
Igualdade e proteção dos direitos 

das populações negras, historicamen-
te afetadas pela discriminação e ou-
tras formas de intolerância.

Ações programáticas:
a)Apoiar, junto ao Poder Legislativo, 

a aprovação do Estatuto da Igualdade 
Racial.

Responsáveis: Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Ra-
cial da Presidência da República; Secre-
taria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República

b)Promover ações articuladas entre 
as políticas de educação, cultura, saúde 
e de geração de emprego e renda, vi-
sando incidir diretamente na qualidade 
de vida da população negra e no com-
bate à violência racial.

Responsáveis: Secretaria Especial 
de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial da Presidência da República; Mi-
nistério da Educação; Ministério do Tra-
balho e Emprego; Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome; 
Ministério da Saúde

c)Elaborar programas de combate ao 
racismo institucional e estrutural, imple-
mentando normas administrativas e le-
gislação nacional e internacional.

Responsável: Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Ra-
cial da Presidência da República

d)Realizar levantamento de informa-
ções para produção de relatórios perió-
dicos de acompanhamento das políticas 
contra a discriminação racial, contendo, 
entre outras, informações sobre inclusão 
no sistema de ensino (básico e superior), 
inclusão no mercado de trabalho, assis-
tência integrada à saúde, número de 
violações registradas e apuradas, recor-
rências de violações, e dados populacio-
nais e de renda.

Responsáveis: Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Ra-
cial da Presidência da República; Secre-
taria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República

e)Analisar periodicamente os indi-
cadores que apontam desigualdades 
visando à formulação e implementação 
de políticas públicas afirmativas que va-
lorizem a promoção da igualdade racial.

Responsáveis: Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Ra-
cial da Presidência da República; Secre-
taria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República; Ministério da 
Educação; Ministério do Trabalho e Em-
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prego; Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome; Ministério da 
Saúde

f)Fortalecer a integração das políticas 
públicas em todas as comunidades re-
manescentes de quilombos localizadas 
no território brasileiro.

Responsáveis: Secretaria Especial 
de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial da Presidência da República; 
Ministério da Cultura

g)Fortalecer os mecanismos existen-
tes de reconhecimento das comunida-
des quilombolas como garantia dos 
seus direitos específicos .

Responsáveis: Ministério do Desen-
volvimento Agrário; Ministério da Cul-
tura; Secretaria Especial de Política de 
Promoção da Igualdade Racial da Presi-
dência da República

h)Fomentar programas de valoriza-
ção do patrimônio cultural das popula-
ções negras.

Responsável: Ministério da Cultu-
ra; Secretaria Especial de Promoção da 
Igualdade Racial da Presidência da Re-
pública

i)Assegurar o resgate da memória das 
populações negras, mediante a publica-
ção da história de resistência e resgate 
de tradições das populações das diás-
poras.

Responsável: Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Ra-
cial da Presidência da República

Objetivo estratégico II:
Garantia aos povos indígenas da 

manutenção e resgate das condições 
de reprodução, assegurando seus 
modos de vida.

Ações programáticas:
a)Assegurar a integridade das terras 

indígenas para proteger e promover o 
modo de vida dos povos indígenas.

Responsável: Ministério da Justiça
b)Proteger os povos indígenas isolados 

e de recente contato para garantir sua re-
produção cultural e etnoambiental.

Responsável: Ministério da Justiça
c)Aplicar os saberes dos povos indí-

genas e das comunidades tradicionais 
na elaboração de políticas públicas, res-
peitando a Convenção no 169 da OIT.

Responsável: Ministério da Justiça
d)Apoiar projetos de lei com objeti-

vo de revisar o Estatuto do Índio com 
base no texto constitucional de 1988 e 
na Convenção no 169 da OIT.

Responsável: Ministério da Justiça
e)Elaborar relatório periódico de 

acompanhamento das políticas indige-
nistas que contemple dados sobre os 
processos de demarcações das terras 
indígenas, dados sobre intrusões e con-
flitos territoriais, inclusão no sistema de 
ensino (básico e superior), assistência 

integrada à saúde, número de violações 
registradas e apuradas, recorrências de 
violações e dados populacionais.

Responsável: Ministério da Justiça
f)Proteger e promover os conheci-

mentos tradicionais e medicinais dos 
povos indígenas.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Ministério da Saúde

g)Implementar políticas de proteção 
do patrimônio dos povos indígenas, por 
meio dos registros material e imaterial, 
mapeando os sítios históricos e arqueo-
lógicos, a cultura, as línguas e a arte.

Responsáveis: Ministério da Cultura; 
Ministério da Justiça

h)Promover projetos e pesquisas para 
resgatar a história dos povos indígenas.

Responsável: Ministério da Justiça
i)Promover ações culturais para o 

fortalecimento da educação escolar dos 
povos indígenas, estimulando a valori-
zação de suas próprias formas de pro-
dução do conhecimento.

Responsáveis: Ministério da Cultura; 
Ministério da Justiça

j)Garantir o acesso à educação formal 
pelos povos indígenas, bilíngues e com 
adequação curricular formulada com a 
participação de representantes das et-
nias indigenistas e especialistas em edu-
cação.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Ministério da Educação

k)Assegurar o acesso e permanência 
da população indígena no ensino su-
perior, por meio de ações afirmativas e 
respeito à diversidade étnica e cultural.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Ministério da Educação

l)Adotar medidas de proteção dos di-
reitos das crianças indígenas nas redes 
de ensino, saúde e assistência social, em 
consonância com a promoção dos seus 
modos de vida.

Responsáveis: Ministério da Educa-
ção; Ministério da Saúde; Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome; Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República

Objetivo estratégico III:
Garantia dos direitos das mulheres 

para o estabelecimento das condições 
necessárias para sua plena cidadania.
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Ações programáticas:
a)Desenvolver ações afirmativas que 

permitam incluir plenamente as mulhe-
res no processo de desenvolvimento 
do País, por meio da promoção da sua 
autonomia econômica e de iniciativas 
produtivas que garantam sua indepen-
dência.

Responsável: Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres da Presidên-
cia da República

b)Incentivar políticas públicas e ações 
afirmativas para a participação iguali-
tária, plural e multirracial das mulheres 
nos espaços de poder e decisão.

Responsável: Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres da Presidência 
da República

c)Elaborar relatório periódico de acom-
panhamento das políticas para mulheres 
com recorte étnico-racial, que contenha 
dados sobre renda, jornada e ambiente 
de trabalho, ocorrências de assédio mo-
ral, sexual e psicológico, ocorrências de 
violências contra a mulher, assistência à 
saúde integral, dados reprodutivos, mor-
talidade materna e escolarização.

Responsável: Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres da Presidência 
da República

d)Divulgar os instrumentos legais de 
proteção às mulheres, nacionais e inter-
nacionais, incluindo sua publicação em 
formatos acessíveis, como braile, CD de 
áudio e demais tecnologias assistivas.

Responsável: Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres da Presidência 
da República

e)Ampliar o financiamento de abrigos 
para mulheres em situação de vulnerabili-
dade, garantindo plena acessibilidade.

Responsáveis: Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres da Presidência 
da República; Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome

f)Propor tratamento preferencial de 
atendimento às mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar nos Con-
selhos Gestores do Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social e junto ao 
Fundo de Desenvolvimento Social.

Responsáveis: Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres da Presidên-
cia da República; Ministério das Cidades; 
Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome

g) Considerar o aborto como tema de 
saúde pública, com a garantia do acesso 
aos serviços de saúde.     (Redação dada 
pelo Decreto nº 7.177, de 2010)

Responsáveis: Ministério da Saúde; 
Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República; 
Ministério da Justiça

h)Realizar campanhas e ações educa-
tivas para desconstruir os estereótipos 
relativos às profissionais do sexo.

Responsável: Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres da Presidência 
da República

Diretriz 10: Garantia da igualdade 
na diversidade.

Objetivo estratégico I:
Afirmação da diversidade para 

construção de uma sociedade iguali-
tária.

Ações programáticas:
a)Realizar campanhas e ações educa-

tivas para desconstrução de estereótipos 
relacionados com diferenças étnico-ra-
ciais, etárias, de identidade e orientação 
sexual, de pessoas com deficiência, ou 
segmentos profissionais socialmente dis-
criminados.

Responsáveis: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública; Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial da Presi-
dência da República; Secretaria Especial 
de Políticas para as Mulheres da Presidên-
cia da República; Ministério da Cultura

b)Incentivar e promover a realização 
de atividades de valorização da cultura 
das comunidades tradicionais, entre elas 
ribeirinhos, extrativistas, quebradeiras de 
coco, pescadores artesanais, seringueiros, 
geraizeiros, varzanteiros, pantaneiros, co-
munidades de fundo de pasto, caiçaras e 
faxinalenses.

Responsáveis: Ministério da Cultura; 
Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome; Ministério do Esporte

c)Fomentar a formação e capacitação 
em Direitos Humanos, como meio de res-
gatar a autoestima e a dignidade das co-
munidades tradicionais, rurais e urbanas.

Responsáveis: Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Ra-
cial da Presidência da República; Minis-
tério da Justiça; Ministério da Cultura

d)Apoiar políticas de acesso a direitos 
para a população cigana, valorizando 
seus conhecimentos e cultura.

Responsável: Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome

e)Apoiar e valorizar a associação das 
mulheres quebradeiras de coco, prote-
gendo e promovendo a continuidade de 
seu trabalho extrativista.

Responsável: Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome

f)Elaborar relatórios periódicos de 
acompanhamento das políticas dire-
cionadas às populações e comunida-
des tradicionais, que contenham, entre 
outras, informações sobre população 
estimada, assistência integrada à saú-
de, número de violações registradas e 
apuradas, recorrência de violações, lide-
ranças ameaçadas, dados sobre acesso 
à moradia, terra e território e conflitos 
existentes.
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Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Ministério da Saúde; Secretaria Especial 
de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial da Presidência da República; 
Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República

Objetivo estratégico II:
Proteção e promoção da diversida-

de das expressões culturais como Di-
reito Humano.

Ações programáticas:
a)Promover ações de afirmação do 

direito à diversidade das expressões 
culturais, garantindo igual dignidade e 
respeito para todas as culturas.

Responsável: Ministério da Cultura
b)Incluir nos instrumentos e relató-

rios de políticas culturais a temática dos 
Direitos Humanos.

Responsável: Ministério da Cultura

Objetivo estratégico III:
Valorização da pessoa idosa e pro-

moção de sua participação na socie-
dade.

Ações programáticas:
a)Promover a inserção, a qualidade 

de vida e a prevenção de agravos aos 
idosos, por meio de programas que 
fortaleçam o convívio familiar e comu-
nitário, garantindo o acesso a serviços, 
ao lazer, à cultura e à atividade física, de 
acordo com sua capacidade funcional.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Cultura; Minis-
tério do Esporte

b)Apoiar a criação de centros de con-
vivência e desenvolver ações de valori-
zação e socialização da pessoa idosa nas 
zonas urbanas e rurais.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Cultura

c)Fomentar programas de voluntaria-
do de pessoas idosas, visando valorizar 
e reconhecer sua contribuição para o 
desenvolvimento e bem-estar da comu-
nidade.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

d)Desenvolver ações que contribuam 
para o protagonismo da pessoa idosa 
na escola, possibilitando sua participa-

ção ativa na construção de uma nova 
percepção intergeracional.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da 
República

e)Potencializar ações com ênfase no 
diálogo intergeracional, valorizando o 
conhecimento acumulado das pessoas 
idosas.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

f)Desenvolver ações intersetoriais 
para capacitação continuada de cuida-
dores de pessoas idosas.

Responsáveis: Ministério da Saúde; 
Ministério da Cultura

g)Desenvolver política de humaniza-
ção do atendimento ao idoso, principal-
mente em instituições de longa perma-
nência.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Cultura

h)Elaborar programas de capacitação 
para os operadores dos direitos da pes-
soa idosa.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública.

i)Elaborar relatório periódico de 
acompanhamento das políticas para 
pessoas idosas que contenha informa-
ções sobre os Centros Integrados de 
Atenção a Prevenção à Violência, tais 
como: quantidade existente; sua parti-
cipação no financiamento público; sua 
inclusão nos sistemas de atendimento; 
número de profissionais capacitados; 
pessoas idosas atendidas; proporção 
dos casos com resoluções; taxa de rein-
cidência; pessoas idosas seguradas e 
aposentadas; famílias providas por pes-
soas idosas; pessoas idosas em abrigos; 
pessoas idosas em situação de rua; prin-
cipal fonte de renda dos idosos; pessoas 
idosas atendidas, internadas e mortas 
por violência ou maus-tratos.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Saúde; Ministé-
rio da Previdência Social; Ministério da 
Justiça; Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome

Objetivo estratégico IV:
Promoção e proteção dos direitos 

das pessoas com deficiência e garan-
tia da acessibilidade igualitária.

Ações programáticas:
a)Garantir às pessoas com deficiência 

igual e efetiva proteção legal contra a 
discriminação.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Justiça
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b)Garantir salvaguardas apropriadas 
e efetivas para prevenir abusos a pes-
soas com deficiência e pessoas idosas.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

c)Assegurar o cumprimento do 
Decreto de Acessibilidade (Decre-
to no 5.296/2004), que garante a 
acessibilidade pela adequação das 
vias e passeios públicos, semáforos, 
mobiliários, habitações, espaços de 
lazer, transportes, prédios públicos, 
inclusive instituições de ensino, e outros 
itens de uso individual e coletivo.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério do Trabalho e Em-
prego; Ministério das Cidades

d)Garantir recursos didáticos e peda-
gógicos para atender às necessidades 
educativas especiais.

Responsável: Ministério da Educação
e)Disseminar a utilização dos siste-

mas braile, tadoma, escrita de sinais 
e libras tátil para inclusão das pessoas 
com deficiência em todo o sistema de 
ensino.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação

f)Instituir e implementar o ensino da 
Língua Brasileira de Sinais como discipli-
na curricular facultativa.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação

g)Propor a regulamentação das pro-
fissões relativas à implementação da 
acessibilidade, tais como: instrutor de 
Libras, guia-intérprete, tradutor-intér-
prete, transcritor, revisor e ledor da es-
crita braile e treinadores de cães-guia.

Responsável: Ministério do Trabalho 
e Emprego

h)Elaborar relatórios sobre os Muni-
cípios que possuam frota adaptada para 
subsidiar o processo de monitoramento 
do cumprimento e implementação da 
legislação de acessibilidade.

Responsáveis: Ministério das Cida-
des; Secretaria Especial dos Direitos Hu-
manos da Presidência da República

Objetivo estratégico V:
Garantia do respeito à livre orien-

tação sexual e identidade de gênero.
Ações programáticas:
a)Desenvolver políticas afirmativas e 

de promoção de cultura de respeito à 
livre orientação sexual e identidade de 
gênero, favorecendo a visibilidade e o 
reconhecimento social.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

b)Apoiar projeto de lei que dispo-
nha sobre a união civil entre pessoas do 
mesmo sexo.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Justiça

c)Promover ações voltadas à garan-
tia do direito de adoção por casais ho-
moafetivos.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República; Secre-
taria Especial de Políticas para as Mulhe-
res da Presidência da República

d)Reconhecer e incluir nos sistemas 
de informação do serviço público todas 
as configurações familiares constituídas 
por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais, com base na desconstrução 
da heteronormatividade.

Responsável: Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão

e)Desenvolver meios para garantir o 
uso do nome social de travestis e tran-
sexuais.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

f)Acrescentar campo para informa-
ções sobre a identidade de gênero dos 
pacientes nos prontuários do sistema de 
saúde.

Responsável: Ministério da Saúde
g)Fomentar a criação de redes de 

proteção dos Direitos Humanos de Lés-
bicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Tran-
sexuais (LGBT), principalmente a partir 
do apoio à implementação de Centros 
de Referência em Direitos Humanos de 
Prevenção e Combate à Homofobia e 
de núcleos de pesquisa e promoção da 
cidadania daquele segmento em univer-
sidades públicas.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

h)Realizar relatório periódico de 
acompanhamento das políticas contra 
discriminação à população LGBT, que 
contenha, entre outras, informações so-
bre inclusão no mercado de trabalho, 
assistência à saúde integral, número de 
violações registradas e apuradas, recor-
rências de violações, dados populacio-
nais, de renda e conjugais.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

Objetivo estratégico VI:
Respeito às diferentes crenças, li-

berdade de culto e garantia da laici-
dade do Estado.

Ações programáticas:
a)Instituir mecanismos que assegu-

rem o livre exercício das diversas práti-
cas religiosas, assegurando a proteção 
do seu espaço físico e coibindo mani-
festações de intolerância religiosa.
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Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Ministério da Cultura; Secretaria Espe-
cial dos Direitos Humanos da Presidên-
cia da República

b)Promover campanhas de divulga-
ção sobre a diversidade religiosa para 
disseminar cultura da paz e de respeito 
às diferentes crenças.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Cultura; Secre-
taria Especial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial da Presidência da 
República

c) (Revogado pelo Decreto nº 7.177, 
de 2010)

d)Estabelecer o ensino da diversida-
de e história das religiões, inclusive as 
derivadas de matriz africana, na rede 
pública de ensino, com ênfase no re-
conhecimento das diferenças culturais, 
promoção da tolerância e na afirmação 
da laicidade do Estado.

Responsáveis: Ministério da Educa-
ção; Secretaria Especial dos Direitos Hu-
manos da Presidência da República

e)Realizar relatório sobre pesquisas 
populacionais relativas a práticas reli-
giosas, que contenha, entre outras, in-
formações sobre número de religiões 
praticadas, proporção de pessoas dis-
tribuídas entre as religiões, proporção 
de pessoas que já trocaram de religião, 
número de pessoas religiosas não pra-
ticantes e número de pessoas sem re-
ligião.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

Eixo Orientador IV:
Segurança Pública, Acesso à Justiça 

e Combate à Violência
Por muito tempo, alguns segmen-

tos da militância em Direitos Humanos 
mantiveram-se distantes do debate so-
bre as políticas públicas de segurança 
no Brasil. No processo de consolidação 
da democracia, por diferentes razões, 
movimentos sociais e entidades mani-
festaram dificuldade no tratamento do 
tema. Na base dessa dificuldade, esta-
vam a memória dos enfrentamentos 
com o aparato repressivo ao longo de 
duas décadas de regime ditatorial, a 
postura violenta vigente, muitas vezes, 

em órgãos de segurança pública, a per-
cepção do crime e da violência como 
meros subprodutos de uma ordem so-
cial injusta a ser transformada em seus 
próprios fundamentos.

Distanciamento análogo ocorreu nas 
universidades, que, com poucas exce-
ções, não se debruçaram sobre o mo-
delo de polícia legado ou sobre os de-
safios da segurança pública. As polícias 
brasileiras, nos termos de sua tradição 
institucional, pouco aproveitaram da re-
flexão teórica e dos aportes oferecidos 
pela criminologia moderna e demais 
ciências sociais, já disponíveis há algu-
mas décadas às polícias e aos gestores 
de países desenvolvidos. A cultura arrai-
gada de rejeitar as evidências acumu-
ladas pela pesquisa e pela experiência 
de reforma das polícias no mundo era 
a mesma que expressava nostalgia de 
um passado de ausência de garantias 
individuais, e que identificava na idéia 
dos Direitos Humanos não a mais ge-
nerosa entre as promessas construídas 
pela modernidade, mas uma verdadeira 
ameaça.

Estavam postas as condições históri-
cas, políticas e culturais para que hou-
vesse um fosso aparentemente intrans-
ponível entre os temas da segurança 
pública e os Direitos Humanos.

Nos últimos anos, contudo, esse pro-
cesso de estranhamento mútuo passou 
a ser questionado. De um lado, articu-
lações na sociedade civil assumiram o 
desafio de repensar a segurança pública 
a partir de diálogos com especialistas na 
área, policiais e gestores. De outro, co-
meçaram a ser implantadas as primeiras 
políticas públicas buscando caminhos 
alternativos de redução do crime e da 
violência, a partir de projetos centrados 
na prevenção e influenciados pela cul-
tura de paz.

A proposição do Sistema Único de 
Segurança Pública, a modernização de 
parte das nossas estruturas policiais e 
a aprovação de novos regimentos e leis 
orgânicas das polícias, a consciência 
crescente de que políticas de seguran-
ça pública são realidades mais amplas 
e complexas do que as iniciativas pos-
síveis às chamadas “forças da seguran-
ça”, o surgimento de nova geração de 
policiais, disposta a repensar práticas 
e dogmas e, sobretudo, a cobrança da 
opinião pública e a maior fiscalização 
sobre o Estado, resultante do processo 
de democratização, têm tornado possí-
vel a construção de agenda de reformas 
na área.

O Programa Nacional de Segurança 
Pública com Cidadania (Pronasci) e os 
investimentos já realizados pelo Gover-
no Federal na montagem de rede nacio-
nal de altos estudos em segurança pú-
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blica, que têm beneficiado milhares de 
policiais em cada Estado, simbolizam, ao 
lado do processo de debates da 1ª Con-
ferência Nacional de Segurança Pública, 
acúmulos históricos significativos, que 
apontam para novas e mais importantes 
mudanças.

As propostas elencadas neste eixo 
orientador do PNDH-3 articulam-se com 
tal processo histórico de transformação e 
exigem muito mais do que já foi alcança-
do. Para tanto, parte-se do pressuposto 
de que a realidade brasileira segue sendo 
gravemente marcada pela violência e por 
severos impasses estruturais na área da 
segurança pública.

Problemas antigos, como a ausência de 
diagnósticos, de planejamento e de defi-
nição formal de metas, a desvalorização 
profissional dos policiais e dos agentes 
penitenciários, o desperdício de recursos 
e a consagração de privilégios dentro das 
instituições, as práticas de abuso de auto-
ridade e de violência policial contra gru-
pos vulneráveis e a corrupção dos agentes 
de segurança pública, demandam refor-
mas tão urgentes quanto profundas.

As propostas sistematizadas no PNDH-
3 agregam, nesse contexto, as contri-
buições oferecidas pelo processo da 11ª 
Conferência Nacional dos Direitos Huma-
nos e avançam também sobre temas que 
não foram objeto de debate, trazendo 
para o PNDH-3 parte do acúmulo crítico 
que tem sido proposto ao País pelos es-
pecialistas e pesquisadores da área.

Em linhas gerais, o PNDH-3 aponta 
para a necessidade de ampla reforma no 
modelo de polícia e propõe o aprofunda-
mento do debate sobre a implantação do 
ciclo completo de policiamento às corpo-
rações estaduais. Prioriza transparência e 
participação popular, instando ao aperfei-
çoamento das estatísticas e à publicação 
de dados, assim como à reformulação do 
Conselho Nacional de Segurança Pública. 
Contempla a prevenção da violência e da 
criminalidade como diretriz, ampliando o 
controle sobre armas de fogo e indicando 
a necessidade de profissionalização da in-
vestigação criminal.

Com ênfase na erradicação da tortu-
ra e na redução da letalidade policial e 
carcerária, confere atenção especial ao 
estabelecimento de procedimentos ope-
racionais padronizados, que previnam as 
ocorrências de abuso de autoridade e de 
violência institucional, e confiram maior 
segurança a policiais e agentes peniten-
ciários. Reafirma a necessidade de criação 
de ouvidorias independentes em âmbito 
federal e, inspirado em tendências mais 
modernas de policiamento, estimula as 
iniciativas orientadas por resultados, o de-
senvolvimento do policiamento comuni-
tário e voltado para a solução de proble-
mas, elencando medidas que promovam 

a valorização dos trabalhadores em segu-
rança pública. Contempla, ainda, a criação 
de sistema federal que integre os atuais 
sistemas de proteção a vítimas e teste-
munhas, defensores de Direitos Humanos 
e crianças e adolescentes ameaçados de 
morte.

Também como diretriz, o PNDH-3 pro-
põe profunda reforma da Lei de Execução 
Penal que introduza garantias fundamen-
tais e novos regramentos para superar as 
práticas abusivas, hoje comuns. E trata as 
penas privativas de liberdade como última 
alternativa, propondo a redução da de-
manda por encarceramento e estimulan-
do novas formas de tratamento dos con-
flitos, como as sugeridas pelo mecanismo 
da Justiça Restaurativa.

Reafirma-se a centralidade do direito 
universal de acesso à Justiça, com a possi-
bilidade de acesso aos tribunais por toda 
a população, com o fortalecimento das 
defensorias públicas e a modernização da 
gestão judicial, de modo a garantir respos-
tas judiciais mais céleres e eficazes. Desta-
cam-se, ainda, o direito de acesso à Justiça 
em matéria de conflitos agrários e urbanos 
e o necessário estímulo aos meios de solu-
ções pacíficas de controvérsias.

O PNDH-3 apresenta neste eixo, fun-
damentalmente, propostas para que o 
Poder Público se aperfeiçoe no desenvol-
vimento de políticas públicas de preven-
ção ao crime e à violência, reforçando a 
noção de acesso universal à Justiça como 
direito fundamental, e sustentando que a 
democracia, os processos de participação 
e transparência, aliados ao uso de ferra-
mentas científicas e à profissionalização 
das instituições e trabalhadores da segu-
rança, assinalam os roteiros mais promis-
sores para que o Brasil possa avançar no 
caminho da paz pública.

Diretriz 11: Democratização e mo-
dernização do sistema de segurança 
pública

Objetivo estratégico I:
Modernização do marco normativo 

do sistema de segurança pública.
Ações programáticas:
a)Propor alteração do texto constitu-

cional, de modo a considerar as polícias 
militares não mais como forças auxilia-
res do Exército, mantendo-as apenas 
como força reserva.

Responsável: Ministério da Justiça
b)Propor a revisão da estrutura, trei-

namento, controle, emprego e regimen-
tos disciplinares dos órgãos de segu-
rança pública, de forma a potencializar 
as suas funções de combate ao crime e 
proteção dos direitos de cidadania, bem 
como garantir que seus órgãos corre-
gedores disponham de carreira própria, 
sem subordinação à direção das institui-
ções policiais.
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Responsável: Ministério da Justiça
c)Propor a criação obrigatória de ou-

vidorias de polícias independentes nos 
Estados e no Distrito Federal, com ouvi-
dores protegidos por mandato e esco-
lhidos com participação da sociedade.

Responsável: Ministério da Justiça
d)Assegurar a autonomia funcional 

dos peritos e a modernização dos ór-
gãos periciais oficiais, como forma de 
incrementar sua estruturação, assegu-
rando a produção isenta e qualificada 
da prova material, bem como o princí-
pio da ampla defesa e do contraditório e 
o respeito aos Direitos Humanos.

Responsável: Ministério da Justiça
e)Promover o aprofundamento do 

debate sobre a instituição do ciclo com-
pleto da atividade policial, com compe-
tências repartidas pelas polícias, a partir 
da natureza e da gravidade dos delitos.

Responsável: Ministério da Justiça
f)Apoiar a aprovação do Projeto de 

Lei no 1.937/2007, que dispõe sobre o 
Sistema Único de Segurança Pública.

Responsável: Ministério da Justiça

Objetivo estratégico II:
Modernização da gestão do siste-

ma de segurança pública.
Ações programáticas:
a)Condicionar o repasse de verbas fe-

derais à elaboração e revisão periódica 
de planos estaduais, distrital e munici-
pais de segurança pública que se pau-
tem pela integração e pela responsabi-
lização territorial da gestão dos progra-
mas e ações.

Responsável: Ministério da Justiça
b)Criar base de dados unificada que 

permita o fluxo de informações entre 
os diversos componentes do sistema de 
segurança pública e a Justiça criminal.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

c)Redefinir as competências e o fun-
cionamento da Inspetoria-Geral das Po-
lícias Militares e Corpos de Bombeiros 
Militares.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Ministério da Defesa

Objetivo estratégico III:
Promoção dos Direitos Humanos 

dos profissionais do sistema de segu-
rança pública, assegurando sua for-
mação continuada e compatível com 
as atividades que exercem.

Ações programáticas:
a)Proporcionar equipamentos para 

proteção individual efetiva para os pro-
fissionais do sistema federal de segu-
rança pública.

Responsável: Ministério da Justiça
b)Condicionar o repasse de verbas 

federais aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios, à garantia da efetiva 
disponibilização de equipamentos de 
proteção individual aos profissionais do 
sistema nacional de segurança pública.

Responsável: Ministério da Justiça
c)Fomentar o acompanhamento per-

manente da saúde mental dos profissio-
nais do sistema de segurança pública, 
mediante serviços especializados do sis-
tema de saúde pública.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Ministério da Saúde

d)Propor projeto de lei instituindo 
seguro para casos de acidentes inca-
pacitantes ou morte em serviço para os 
profissionais do sistema de segurança 
pública.

Responsável: Ministério da Justiça;
e)Garantir a reabilitação e reintegra-

ção ao trabalho dos profissionais do sis-
tema de segurança pública federal, nos 
casos de deficiência adquirida no exercí-
cio da função.

Responsável: Ministério da Justiça;

Diretriz 12: Transparência e parti-
cipação popular no sistema de segu-
rança pública e justiça criminal.

Objetivo estratégico I:
Publicação de dados do sistema fe-

deral de segurança pública.
Ação programática
a)Publicar trimestralmente estatísti-

cas sobre:
♣ Crimes registrados, inquéritos 

instaurados e concluídos, prisões efe-
tuadas, flagrantes registrados, opera-
ções realizadas, armas e entorpecentes 
apreendidos pela Polícia Federal em 
cada Estado da Federação;

♣ Veículos abordados, armas e entor-
pecentes apreendidos e prisões efetua-
das pela Polícia Rodoviária Federal em 
cada Estado da Federação;

♣ Presos provisórios e condenados 
sob custódia do sistema penitenciário 
federal e quantidade de presos traba-
lhando e estudando por sexo, idade e 
raça ou etnia;

♣ Vitimização de policiais federais, 
policiais rodoviários federais, membros 
da Força Nacional de Segurança Pública 
e agentes penitenciários federais;
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♣ Quantidade e tipos de laudos pro-
duzidos pelos órgãos federais de perícia 
oficial.

Responsável: Ministério da Justiça

Objetivo estratégico II:
Consolidação de mecanismos de 

participação popular na elaboração das 
políticas públicas de segurança.

Ações programáticas:
a)Reformular o Conselho Nacional de 

Segurança Pública, assegurando a parti-
cipação da sociedade civil organizada em 
sua composição e garantindo sua articula-
ção com o Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária.

Responsável: Ministério da Justiça
b)Fomentar mecanismos de gestão 

participativa das políticas públicas de se-
gurança, como conselhos e conferências, 
ampliando a Conferência Nacional de Se-
gurança Pública.

Responsável: Ministério da Justiça

Diretriz 13: Prevenção da violência 
e da criminalidade e profissionalização 
da investigação de atos criminosos.

Objetivo estratégico I:
Ampliação do controle de armas de 

fogo em circulação no País.
Ações programáticas:
a)Realizar ações permanentes de estí-

mulo ao desarmamento da população.
Responsável: Ministério da Justiça
b)Propor reforma da legislação para 

ampliar as restrições e os requisitos para 
aquisição de armas de fogo por particula-
res e empresas de segurança privada.

Responsável: Ministério da Justiça
c)Propor alteração da legislação para 

garantir que as armas apreendidas em 
crimes que não envolvam disparo sejam 
inutilizadas imediatamente após a perícia.

Responsável: Ministério da Justiça
d)Registrar no Sistema Nacional de Ar-

mas todas as armas de fogo destruídas.
Responsável: Ministério da Defesa

Objetivo estratégico II:
Qualificação da investigação criminal.
Ações programáticas:
a)Propor projeto de lei para alterar o 

procedimento do inquérito policial, de 
modo a admitir procedimentos orais gra-
vados e transformar em peça ágil e efi-
ciente de investigação criminal voltada à 
coleta de evidências.

Responsável: Ministério da Justiça
b)Fomentar o debate com o objetivo 

de unificar os meios de investigação e 
obtenção de provas e padronizar procedi-
mentos de investigação criminal.

Responsável: Ministério da Justiça
c)Promover a capacitação técnica em 

investigação criminal para os profissionais 
dos sistemas estaduais de segurança pú-
blica.

Responsável: Ministério da Justiça
d)Realizar pesquisas para qualificação 

dos estudos sobre técnicas de investiga-
ção criminal.

Responsável: Ministério da Justiça

Objetivo estratégico III:
Produção de prova pericial com ce-

leridade e procedimento padronizado.
Ações programáticas:
a)Propor regulamentação da perícia 

oficial.
Responsável: Ministério da Justiça
b)Propor projeto de lei para proporcio-

nar autonomia administrativa e funcional 
dos órgãos periciais federais.

Responsável: Ministério da Justiça
c)Propor padronização de procedi-

mentos e equipamentos a serem utiliza-
dos pelas unidades periciais oficiais em 
todos os exames periciais criminalísticos e 
médico-legais.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos 
da Presidência da República

d)Desenvolver sistema de dados nacio-
nal informatizado para monitoramento da 
produção e da qualidade dos laudos pro-
duzidos nos órgãos periciais.

Responsável: Ministério da Justiça
e)Fomentar parcerias com universida-

des para pesquisa e desenvolvimento de 
novas metodologias a serem implantadas 
nas unidades periciais.

Responsável: Ministério da Justiça
f)Promover e apoiar a educação conti-

nuada dos profissionais da perícia oficial, 
em todas as áreas, para a formação técni-
ca e em Direitos Humanos.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

Objetivo estratégico IV:
Fortalecimento dos instrumentos 

de prevenção à violência.
Ações programáticas:
a)Elaborar diretrizes para as políticas 

de prevenção à violência com o objetivo 
de assegurar o reconhecimento das di-
ferenças geracionais, de gênero, étnico-
-racial e de orientação sexual.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República; 
Secretaria Especial de Políticas de Pro-
moção da Igualdade Racial da Presidên-
cia da República
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b)Realizar anualmente pesquisas na-
cionais de vitimização.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

c)Fortalecer mecanismos que possibi-
litem a efetiva fiscalização de empresas 
de segurança privada e a investigação e 
responsabilização de policiais que delas 
participem de forma direta ou indireta.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

d)Desenvolver normas de conduta e 
fiscalização dos serviços de segurança 
privados que atuam na área rural.

Responsável: Ministério da Justiça
e)Elaborar diretrizes para atividades 

de policiamento comunitário e policia-
mento orientado para a solução de pro-
blemas, bem como catalogar e divulgar 
boas práticas dessas atividades.

Responsável: Ministério da Justiça
f)Elaborar diretrizes para atuação 

conjunta entre os órgãos de trânsito e 
os de segurança pública para reduzir a 
violência no trânsito.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Ministério das Cidades

g)Realizar debate sobre o atual mo-
delo de repressão e estimular a dis-
cussão sobre modelos alternativos de 
tratamento do uso e tráfico de drogas, 
considerando o paradigma da redução 
de danos.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República; Gabi-
nete de Segurança Institucional; Minis-
tério da Saúde

Objetivo estratégico V:
Redução da violência motivada por 

diferenças de gênero, raça ou etnia, 
idade, orientação sexual e situação de 
vulnerabilidade.

Ações programáticas:
a)Fortalecer a atuação da Polícia Fe-

deral no combate e na apuração de cri-
mes contra os Direitos Humanos.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

b)Garantir aos grupos em situação de 
vulnerabilidade o conhecimento sobre 
serviços de atendimento, atividades de-
senvolvidas pelos órgãos e instituições 
de segurança e mecanismos de denún-
cia, bem como a forma de acioná-los.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República; Secre-
taria Especial de Políticas para as Mulhe-
res da Presidência da República; Secre-
taria Especial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial da Presidência da 
República

c)Desenvolver e implantar sistema 
nacional integrado das redes de saúde, 
de assistência social e educação para a 
notificação de violência.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Ministério da Saúde; Mi-
nistério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome; Ministério da Educa-
ção; Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial da Presi-
dência da República

d)Promover campanhas educativas 
e pesquisas voltadas à prevenção da 
violência contra pessoas com deficiên-
cia, idosos, mulheres, indígenas, negros, 
crianças, adolescentes, lésbicas, gays, 
bissexuais, transexuais, travestis e pes-
soas em situação de rua.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome; Secre-
taria Especial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial da Presidência da 
República; Secretaria Especial de Políti-
cas para as Mulheres da Presidência da 
República; Ministério da Justiça; Minis-
tério do Turismo; Ministério do Esporte

e)Fortalecer unidade especializada 
em conflitos indígenas na Polícia Federal 
e garantir sua atuação conjunta com a 
FUNAI, em especial nos processos con-
flituosos de demarcação.

Responsável: Ministério da Justiça
f)Fomentar cursos de qualificação e 

capacitação sobre aspectos da cultura 
tradicional dos povos indígenas e sobre 
legislação indigenista para todas as cor-
porações policiais, principalmente para 
as polícias militares e civis especialmen-
te nos Estados e Municípios em que as 
aldeias indígenas estejam localizadas 
nas proximidades dos centros urbanos.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

g)Fortalecer mecanismos para com-
bater a violência contra a população 
indígena, em especial para as mulheres 
indígenas vítimas de casos de violência 
psicológica, sexual e de assédio moral.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Ministério da Saúde; Secretaria Especial 
de Políticas para as Mulheres da Presi-
dência da República

h)Apoiar a implementação do pacto 
nacional de enfrentamento à violência 
contra as mulheres de forma articulada 
com os planos estaduais de segurança 
pública e em conformidade com a Lei 
Maria da Penha (Lei no 11.340/2006).

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República; 
Ministério da Saúde; Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República
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i)Avaliar o cumprimento da Lei Maria 
da Penha com base nos dados sobre tipos 
de violência, agressor e vítima.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República

j)Fortalecer ações estratégicas de pre-
venção à violência contra jovens negros.

Responsáveis: Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
da Presidência da República; Ministério da 
Justiça

k)Estabelecer política de prevenção de 
violência contra a população em situação 
de rua, incluindo ações de capacitação de 
policiais em Direitos Humanos.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

l)Promover a articulação institucio-
nal, em conjunto com a sociedade civil, 
para implementar o Plano de Ação para 
o Enfrentamento da Violência contra a 
Pessoa Idosa.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Justiça; Minis-
tério do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome; Ministério da Saúde

m)Fomentar a implantação do servi-
ço de recebimento e encaminhamento 
de denúncias de violência contra a pes-
soa idosa em todas as unidades da Fe-
deração.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

n)Capacitar profissionais de educa-
ção e saúde para identificar e notificar 
crimes e casos de violência contra a pes-
soa idosa e contra a pessoa com defi-
ciência.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Saúde; Ministé-
rio da Educação

o)Implementar ações de promoção 
da cidadania e Direitos Humanos das 
lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e 
travestis, com foco na prevenção à vio-
lência, garantindo redes integradas de 
atenção.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

Objetivo estratégico VI:
Enfrentamento ao tráfico de pes-

soas.
Ações programáticas:
a)Desenvolver metodologia de mo-

nitoramento, disseminação e avaliação 
das metas do Plano Nacional de En-
frentamento ao Tráfico de Pessoas, bem 
como construir e implementar o II Plano 
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Ministério do Turismo; Secretaria Es-
pecial de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República; Ministério do 
Trabalho e Emprego; Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República

b)Estruturar, a partir de serviços exis-
tentes, sistema nacional de atendimento 
às vítimas do tráfico de pessoas, de rein-
tegração e diminuição da vulnerabilida-
de, especialmente de crianças, adoles-
centes, mulheres, transexuais e travestis.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Secretaria Especial de Políti-
cas para as Mulheres da Presidência da 
República; Ministério da Justiça

c)Implementar as ações referentes a 
crianças e adolescentes previstas na Po-
lítica e no Plano Nacional de Enfrenta-
mento ao Tráfico de Pessoas.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

d)Consolidar fluxos de encaminha-
mento e monitoramento de denúncias 
de casos de tráfico de crianças e ado-
lescentes.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República; Secre-
taria Especial de Políticas para as Mulhe-
res da Presidência da República

e)Revisar e disseminar metodologia 
para atendimento de crianças e adoles-
centes vítimas de tráfico.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

f)Fomentar a capacitação de técnicos 
da gestão pública, organizações não 
governamentais e representantes das 
cadeias produtivas para o enfrentamen-
to ao tráfico de pessoas.

Responsável: Ministério do Turismo
g)Desenvolver metodologia e mate-

rial didático para capacitar agentes pú-
blicos no enfrentamento ao tráfico de 
pessoas.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério do Turismo; Minis-
tério da Justiça; Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres da Presidên-
cia da República

h)Realizar estudos e pesquisas sobre 
o tráfico de pessoas, inclusive sobre ex-
ploração sexual de crianças e adoles-
centes.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério do Turismo; Minis-
tério da Justiça; Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres da Presidên-
cia da República
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Diretriz 14: Combate à violência 
institucional, com ênfase na erradica-
ção da tortura e na redução da letali-
dade policial e carcerária.

Objetivo estratégico I:
Fortalecimento dos mecanismos 

de controle do sistema de segurança 
pública.

Ações programáticas:
a)Criar ouvidoria de polícia com inde-

pendência para exercer controle externo 
das atividades das Polícias Federais e da 
Força Nacional de Segurança Pública, 
coordenada por um ouvidor com man-
dato.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

b)Fortalecer a Ouvidoria do Depar-
tamento Penitenciário Nacional, dotan-
do-a de recursos humanos e materiais 
necessários ao desempenho de suas 
atividades, propondo sua autonomia 
funcional.

Responsável: Ministério da Justiça
c)Condicionar a transferência volun-

tária de recursos federais aos Estados e 
ao Distrito Federal ao plano de imple-
mentação ou à existência de ouvidorias 
de polícia e do sistema penitenciário, 
que atendam aos requisitos de coor-
denação por ouvidor com mandato, es-
colhidos com participação da socieda-
de civil e com independência para sua 
atuação.

Responsável: Ministério da Justiça
d)Elaborar projeto de lei para aperfei-

çoamento da legislação processual pe-
nal, visando padronizar os procedimen-
tos da investigação de ações policiais 
com resultado letal.

Responsável: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

e)Dotar as Corregedorias da Polícia 
Federal, da Polícia Rodoviária Federal e 
do Departamento Penitenciário Nacio-
nal de recursos humanos e materiais 
suficientes para o desempenho de suas 
atividades, ampliando sua autonomia 
funcional.

Responsável: Ministério da Justiça
f)Fortalecer a inspetoria da Força Na-

cional de Segurança Pública e tornar 
obrigatória a publicação trimestral de 
estatísticas sobre procedimentos instau-
rados e concluídos e sobre o número de 
policiais desmobilizados.

Responsável: Ministério da Justiça
g)Publicar trimestralmente estatísti-

cas sobre procedimentos instaurados e 
concluídos pelas Corregedorias da Polí-
cia Federal e da Polícia Rodoviária Fede-
ral, e sobre a quantidade de policiais in-
fratores e condenados, por cargo e tipo 
de punição aplicada.

Responsável: Ministério da Justiça

h)Publicar trimestralmente informa-
ções sobre pessoas mortas e feridas em 
ações da Polícia Federal, da Polícia Ro-
doviária Federal e da Força Nacional de 
Segurança Pública.

Responsável: Ministério da Justiça
i)Criar sistema de rastreamento de 

armas e de veículos usados pela Polícia 
Federal, Polícia Rodoviária Federal e For-
ça Nacional de Segurança Pública, e fo-
mentar a criação de sistema semelhante 
nos Estados e no Distrito Federal.

Responsável: Ministério da Justiça

Objetivo estratégico II:
Padronização de procedimentos e 

equipamentos do sistema de segu-
rança pública.

Ações programáticas:
a)Elaborar procedimentos operacio-

nais padronizados para as forças poli-
ciais federais, com respeito aos Direitos 
Humanos.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

b)Elaborar procedimentos operacio-
nais padronizados sobre revistas aos vi-
sitantes de estabelecimentos prisionais, 
respeitando os preceitos dos Direitos 
Humanos.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República; Secre-
taria Especial de Políticas para as Mulhe-
res da Presidência da República

c)Elaborar diretrizes nacionais sobre 
uso da força e de armas de fogo pelas 
instituições policiais e agentes do siste-
ma penitenciário.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

d)Padronizar equipamentos, armas, 
munições e veículos apropriados à ati-
vidade policial a serem utilizados pelas 
forças policiais da União, bem como 
aqueles financiados com recursos fede-
rais nos Estados, no Distrito Federal e 
nos Municípios.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

e)Disponibilizar para a Polícia Fede-
ral, a Polícia Rodoviária Federal e para 
a Força Nacional de Segurança Pública 
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munição, tecnologias e armas de menor 
potencial ofensivo.

Responsável: Ministério da Justiça

Objetivo estratégico III:
Consolidação de política nacional 

visando à erradicação da tortura e de 
outros tratamentos ou penas cruéis, 
desumanos ou degradantes.

Ações programáticas:
a)Elaborar projeto de lei visando a 

instituir o Mecanismo Preventivo Nacio-
nal, sistema de inspeção aos locais de 
detenção para o monitoramento regular 
e periódico dos centros de privação de 
liberdade, nos termos do protocolo fa-
cultativo à convenção da ONU contra a 
tortura e outros tratamentos ou penas 
cruéis, desumanos ou degradantes.

Responsáveis: Ministério da Justi-
ça; Secretaria Especial dos Direitos Hu-
manos da Presidência da República; Mi-
nistério das Relações Exteriores;

b)Instituir grupo de trabalho para 
discutir e propor atualização e aper-
feiçoamento da Lei no 9.455/1997, que 
define os crimes de tortura, de forma a 
atualizar os tipos penais, instituir sistema 
nacional de combate à tortura, estipular 
marco legal para a definição de regras 
unificadas de exame médico-legal, 
bem como estipular ações preventivas 
obrigatórias como formação específica 
das forças policiais e capacitação de 
agentes para a identificação da tortura.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

c)Promover o fortalecimento, a cria-
ção e a reativação dos comitês estaduais 
de combate à tortura.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

d)Propor projeto de lei para tornar 
obrigatória a filmagem dos interroga-
tórios ou audiogravações realizadas du-
rante as investigações policiais.

Responsáveis: Ministério da 
Justiça; Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República

e)Estabelecer protocolo para a pa-
dronização de procedimentos a serem 
realizados nas perícias destinadas a ave-
riguar alegações de tortura.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

f)Elaborar matriz curricular e capaci-
tar os operadores do sistema de segu-
rança pública e justiça criminal para o 
combate à tortura.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

g)Capacitar e apoiar a qualificação 
dos agentes da perícia oficial, bem 
como de agentes públicos de saúde, 
para a identificação de tortura.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

h)Incluir na formação de agentes 
penitenciários federais curso com con-
teúdos relativos ao combate à tortura e 
sobre a importância dos Direitos Huma-
nos.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

i)Realizar campanhas de prevenção e 
combate à tortura nos meios de comu-
nicação para a população em geral, além 
de campanhas específicas voltadas às 
forças de segurança pública, bem como 
divulgar os parâmetros internacionais 
de combate às práticas de tortura.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

j)Estabelecer procedimento para a 
produção de relatórios anuais, conten-
do informações sobre o número de ca-
sos de torturas e de tratamentos desu-
manos ou degradantes levados às auto-
ridades, número de perpetradores e de 
sentenças judiciais.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

♣ Objetivo estratégico IV:
♣ Combate às execuções extrajudi-

ciais realizadas por agentes do Esta-
do.

Ações programáticas:
a)Fortalecer ações de combate às 

execuções extrajudiciais realizadas por 
agentes do Estado, assegurando a in-
vestigação dessas violações.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

b)Desenvolver e apoiar ações espe-
cíficas para investigação e combate à 
atuação de milícias e grupos de exter-
mínio.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

Diretriz 15: Garantia dos direitos 
das vítimas de crimes e de proteção 
das pessoas ameaçadas.

Objetivo estratégico I:
Instituição de sistema federal que 

integre os programas de proteção.
Ações programáticas:
a)Propor projeto de lei para integra-

ção, de forma sistêmica, dos programas 
de proteção a vítimas e testemunhas 
ameaçadas, defensores de Direitos Hu-
manos e crianças e adolescentes amea-
çados de morte.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública
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b)Desenvolver sistema nacional que 
integre as informações das ações de 
proteção às pessoas ameaçadas.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

c)Ampliar os programas de proteção 
a vítimas e testemunhas ameaçadas, de-
fensores dos Direitos Humanos e crian-
ças e adolescentes ameaçados de mor-
te para os Estados em que o índice de 
violência aponte a criação de programas 
locais.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

d)Garantir a formação de agentes da 
Polícia Federal para a proteção das pes-
soas incluídas nos programas de prote-
ção de pessoas ameaçadas, observadas 
suas diretrizes.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

e)Propor ampliação os recursos or-
çamentários para a realização das ações 
dos programas de proteção a vítimas 
e testemunhas ameaçadas, defensores 
dos Direitos Humanos e crianças e ado-
lescentes ameaçados de morte.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

Objetivo estratégico II:
Consolidação da política de as-

sistência a vítimas e a testemunhas 
ameaçadas.

Ações programáticas:
a)Propor projeto de lei para aperfei-

çoar o marco legal do Programa Federal 
de Assistência a Vítimas e Testemunhas 
Ameaçadas, ampliando a proteção de 
escolta policial para as equipes técnicas 
do programa, e criar sistema de apoio 
à reinserção social dos usuários do pro-
grama.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

b)Regulamentar procedimentos e 
competências para a execução do Pro-
grama Federal de Assistência a Vítimas 
e Testemunhas Ameaçadas, em espe-
cial para a realização de escolta de seus 
usuários.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

c)Fomentar a criação de centros de 
atendimento a vítimas de crimes e a 
seus familiares, com estrutura adequada 
e capaz de garantir o acompanhamento 
psicossocial e jurídico dos usuários, com 
especial atenção a grupos sociais mais 
vulneráveis, assegurando o exercício de 
seus direitos.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres da Presidência 
da República

d)Incentivar a criação de unidades 
especializadas do Serviço de Proteção 
ao Depoente Especial da Polícia Federal 
nos Estados e no Distrito Federal.

Responsável: Ministério da Justi-
ça; Secretaria Especial dos Direitos Hu-
manos da Presidência da República

e)Garantir recursos orçamentários e 
de infraestrutura ao Serviço de Proteção 
ao Depoente Especial da Polícia Fede-
ral, necessários ao atendimento pleno, 
imediato e de qualidade aos depoentes 
especiais e a seus familiares, bem como 
o atendimento às demandas de inclusão 
provisória no programa federal.

Responsável: Ministério da Justiça

Objetivo estratégico III:
Garantia da proteção de crianças e 

adolescentes ameaçados de morte.
Ações programáticas:
a)Ampliar a atuação federal no âmbi-

to do Programa de Proteção a Crianças 
e Adolescentes Ameaçados de Morte 
nas unidades da Federação com maio-
res taxas de homicídio nessa faixa etária.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

b)Formular política nacional de en-
frentamento da violência letal contra 
crianças e adolescentes.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

c)Desenvolver e aperfeiçoar os indi-
cadores de morte violenta de crianças e 
adolescentes, assegurando publicação 
anual dos dados.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Saúde

d)Desenvolver programas de enfren-
tamento da violência letal contra crian-
ças e adolescentes e divulgar as expe-
riências bem sucedidas.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Justiça

Objetivo estratégico IV:
Garantia de proteção dos defenso-

res dos Direitos Humanos e de suas 
atividades.

Ações programáticas:
a)Fortalecer a execução do Programa 

Nacional de Proteção aos Defensores 
dos Direitos Humanos, garantindo se-
gurança nos casos de violência, ameaça, 
retaliação, pressão ou ação arbitrária, e 
a defesa em ações judiciais de má-fé, 
em decorrência de suas atividades.
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Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

b)Articular com os órgãos de segu-
rança pública de Direitos Humanos nos 
Estados para garantir a segurança dos 
defensores dos Direitos Humanos.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

c)Capacitar os operadores do sistema 
de segurança pública e de justiça sobre 
o trabalho dos defensores dos Direitos 
Humanos.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

d)Fomentar parcerias com as Defen-
sorias Públicas dos Estados e da União 
para a defesa judicial dos defensores 
dos Direitos Humanos nos processos 
abertos contra eles.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

e)Divulgar em âmbito nacional a 
atuação dos defensores e militantes dos 
Direitos Humanos, fomentando cultura 
de respeito e valorização de seus papéis 
na sociedade.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

Diretriz 16: Modernização da polí-
tica de execução penal, priorizando a 
aplicação de penas e medidas alterna-
tivas à privação de liberdade e melho-
ria do sistema penitenciário.

Objetivo estratégico I:
Reestruturação do sistema peni-

tenciário.
Ações programáticas:
a)Elaborar projeto de reforma da Lei 

de Execução Penal (Lei no 7.210/1984), 
com o propósito de:

• Adotar mecanismos tecnológicos 
para coibir a entrada de substâncias e ma-
teriais proibidos, eliminando a prática de 
revista íntima nos familiares de presos;

• Aplicar a Lei de Execução Penal tam-
bém a presas e presos provisórios e aos 
sentenciados pela Justiça Especial;

• Vedar a divulgação pública de in-
formações sobre perfil psicológico do 
preso e eventuais diagnósticos psiquiá-
tricos feitos nos estabelecimentos pri-
sionais;

• Instituir a obrigatoriedade da oferta 
de ensino pelos estabelecimentos pe-
nais e a remição de pena por estudo;

• Estabelecer que a perda de direitos 
ou a redução de acesso a qualquer direi-
to ocorrerá apenas como consequência 
de faltas de natureza grave;

• Estabelecer critérios objetivos para 
isolamento de presos e presas no regi-
me disciplinar diferenciado;

• Configurar nulidade absoluta dos 
procedimentos disciplinares quando 
não houver intimação do defensor do 
preso;

• Estabelecer o regime de condena-
ção como limite para casos de regressão 
de regime;

• Assegurar e regulamentar as visi-
tas íntimas para a população carcerária 
LGBT.

Responsável: Ministério da Justiça
b)Elaborar decretos extraordinários 

de indulto a condenados por crimes sem 
violência real, que reduzam substancial-
mente a população carcerária brasileira.

Responsável: Ministério da Justiça
c)Fomentar a realização de revisões 

periódicas processuais dos processos de 
execução penal da população carcerária.

Responsável: Ministério da Justiça
d)Vincular o repasse de recursos fe-

derais para construção de estabeleci-
mentos prisionais nos Estados e no Dis-
trito Federal ao atendimento das dire-
trizes arquitetônicas que contemplem a 
existência de alas específicas para presas 
grávidas e requisitos de acessibilidade.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República

e)Aplicar a Política Nacional de Saúde 
Mental e a Política para a Atenção Inte-
gral a Usuários de Álcool e outras Dro-
gas no sistema penitenciário.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Ministério da Saúde

f)Aplicar a Política Nacional de Aten-
ção Integral à Saúde da Mulher no con-
texto prisional, regulamentando a as-
sistência pré-natal, a existência de celas 
específicas e período de permanência 
com seus filhos para aleitamento.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Ministério da Saúde; Secretaria Especial 
de Políticas para as Mulheres da Presi-
dência da República

g)Implantar e implementar as ações 
de atenção integral aos presos previstas 
no Plano Nacional de Saúde no Sistema 
Penitenciário.

Responsável: Ministério da Justiça; 
Ministério da Saúde

h)Promover estudo sobre a viabili-
dade de criação, em âmbito federal, da 
carreira de oficial de condicional, traba-
lho externo e penas alternativas, para 
acompanhar os condenados em liber-
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dade condicional, os presos em trabalho 
externo, em qualquer regime de execu-
ção, e os condenados a penas alternati-
vas à prisão.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão

i)Avançar na implementação do Sis-
tema de Informações Penitenciárias (In-
foPen), financiando a inclusão dos esta-
belecimentos prisionais dos Estados e 
do Distrito Federal e condicionando os 
repasses de recursos federais à sua efe-
tiva integração ao sistema.

Responsável: Ministério da Justiça
j)Ampliar campanhas de sensibiliza-

ção para inclusão social de egressos do 
sistema prisional.

Responsável: Ministério da Justiça
k)Estabelecer diretrizes na política 

penitenciária nacional que fortaleçam 
o processo de reintegração social dos 
presos, internados e egressos, com sua 
efetiva inclusão nas políticas públicas 
sociais.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome; Ministério da Saúde; 
Ministério da Educação; Ministério do 
Esporte

l)Debater, por meio de grupo de 
trabalho interministerial, ações e estra-
tégias que visem assegurar o encami-
nhamento para o presídio feminino de 
mulheres transexuais e travestis que es-
tejam em regime de reclusão.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República; Secre-
taria Especial de Políticas para as Mulhe-
res da Presidência da República

Objetivo estratégico II:
Limitação do uso dos institutos de 

prisão cautelar.
Ações programáticas:
a)Propor projeto de lei para alterar o 

Código de Processo Penal, com o obje-
tivo de:

• Estabelecer requisitos objetivos 
para decretação de prisões preventivas 
que consagrem sua excepcionalidade;

• Vedar a decretação de prisão pre-
ventiva em casos que envolvam crimes 
com pena máxima inferior a quatro 
anos, excetuando crimes graves como 
formação de quadrilha e peculato;

• Estabelecer o prazo máximo de oi-
tenta e um dias para prisão provisória.

Responsável: Ministério da Justiça
b)Alterar a legislação sobre abuso de 

autoridade, tipificando de modo especí-
fico as condutas puníveis.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

Objetivo estratégico III:
Tratamento adequado de pessoas 

com transtornos mentais.
Ações programáticas:
a)Estabelecer diretrizes que garantam 

tratamento adequado às pessoas com 
transtornos mentais, em consonância 
com o princípio de desinstitucionalização.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Ministério da Saúde

b)Propor projeto de lei para alterar o 
Código Penal, prevendo que o período 
de cumprimento de medidas de segu-
rança não deve ultrapassar o da pena 
prevista para o crime praticado, e esta-
belecendo a continuidade do tratamen-
to fora do sistema penitenciário quando 
necessário.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Ministério da Saúde

c)Estabelecer mecanismos para a 
reintegração social dos internados em 
medida de segurança quando da extin-
ção desta, mediante aplicação dos be-
nefícios sociais correspondentes.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Ministério da Saúde; Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome

Objetivo estratégico IV:
Ampliação da aplicação de penas e 

medidas alternativas.
Ações programáticas:
a)Desenvolver instrumentos de ges-

tão que assegurem a sustentabilidade 
das políticas públicas de aplicação de 
penas e medidas alternativas.

Responsáveis: Ministério da Justiça
b)Incentivar a criação de varas es-

pecializadas e de centrais de monito-
ramento do cumprimento de penas e 
medidas alternativas.

Responsável: Ministério da Justiça
c)Desenvolver modelos de penas e 

medidas alternativas que associem seu 
cumprimento ao ilícito praticado, com 
projetos temáticos que estimulem a 
capacitação do cumpridor, bem como 
penas de restrição de direitos com con-
trole de frequência.

Responsável: Ministério da Justiça
d)Desenvolver programas-piloto com 

foco na educação, para aplicação da 
pena de limitação de final de semana.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Ministério da Educação
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Diretriz 17: Promoção de sistema 
de justiça mais acessível, ágil e efeti-
vo, para o conhecimento, a garantia e 
a defesa dos direitos.

Objetivo estratégico I:
Acesso da população à informação 

sobre seus direitos e sobre como ga-
ranti-los.

Ações programáticas:
a)Difundir o conhecimento sobre os 

Direitos Humanos e sobre a legislação 
pertinente com publicações em lingua-
gem e formatos acessíveis.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

b)Fortalecer as redes de canais de 
denúncia (disque-denúncia) e sua ar-
ticulação com instituições de Direitos 
Humanos.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

c)Incentivar a criação de centros inte-
grados de serviços públicos para pres-
tação de atendimento ágil à população, 
inclusive com unidades itinerantes para 
obtenção de documentação básica.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Justiça

d)Fortalecer o governo eletrônico 
com a ampliação da disponibilização de 
informações e serviços para a popula-
ção via Internet, em formato acessível.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República

Objetivo estratégico II:
Garantia do aperfeiçoamento e 

monitoramento das normas jurídicas 
para proteção dos Direitos Humanos.

Ações programáticas:
a)Implementar o Observatório da 

Justiça Brasileira, em parceria com a so-
ciedade civil.

Responsável: Ministério da Justiça
b)Aperfeiçoar o sistema de fiscaliza-

ção de violações aos Direitos Humanos, 
por meio do aprimoramento do arca-
bouço de sanções administrativas.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Saúde; Ministé-
rio da Justiça; Ministério do Trabalho e 
Emprego

c)Ampliar equipes de fiscalização so-
bre violações dos Direitos Humanos, em 
parceria com a sociedade civil.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

d)Propor projeto de lei buscando 
ampliar a utilização das ações coletivas 
para proteção dos interesses difusos, 
coletivos e individuais homogêneos, ga-
rantindo a consolidação de instrumen-
tos coletivos de resolução de conflitos.

Responsável: Ministério da Justiça
e)Propor projetos de lei para sim-

plificar o processamento e julgamento 
das ações judiciais; coibir os atos pro-
telatórios; restringir as hipóteses de 
recurso ex officio e reduzir recursos e 
desjudicializar conflitos.

Responsável: Ministério da Justiça
f)Aperfeiçoar a legislação trabalhista, 

visando ampliar novas tutelas de prote-
ção das relações do trabalho e as me-
didas de combate à discriminação e ao 
abuso moral no trabalho.

Responsáveis: Ministério do Traba-
lho e Emprego; Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República

g)Implementar mecanismos de moni-
toramento dos serviços de atendimento 
ao aborto legalmente autorizado, ga-
rantindo seu cumprimento e facilidade 
de acesso.

Responsáveis: Ministério da Saúde; 
Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República

Objetivo estratégico III:
Utilização de modelos alternativos 

de solução de conflitos.
Ações programáticas:
a)Fomentar iniciativas de mediação e 

conciliação, estimulando a resolução de 
conflitos por meios autocompositivos, 
voltados à maior pacificação social e 
menor judicialização.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Ministério do Desenvolvimento Agrário; 
Ministério das Cidades

b)Fortalecer a criação de núcleos de 
justiça comunitária, em articulação com 
os Estados, o Distrito Federal e os Muni-
cípios, e apoiar o financiamento de in-
fraestrutura e de capacitação.

Responsável: Ministério da Justiça
c)Capacitar lideranças comunitárias 

sobre instrumentos e técnicas de me-
diação comunitária, incentivando a re-
solução de conflitos nas próprias comu-
nidades.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

d)Incentivar projetos pilotos de Justi-
ça Restaurativa, como forma de analisar 
seu impacto e sua aplicabilidade no sis-
tema jurídico brasileiro.

Responsável: Ministério da Justiça
e)Estimular e ampliar experiências 

voltadas para a solução de conflitos por 
meio da mediação comunitária e dos 
Centros de Referência em Direitos Hu-
manos, especialmente em áreas de bai-
xo Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) e com dificuldades de acesso a 
serviços públicos.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Justiça
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Objetivo estratégico IV:
Garantia de acesso universal ao sis-

tema judiciário.
Ações programáticas:
a)Propor a ampliação da atuação da 

Defensoria Pública da União.
Responsável: Ministério da Justiça
b)Fomentar parcerias entre Municí-

pios e entidades de proteção dos Di-
reitos Humanos para atendimento da 
população com dificuldade de acesso 
ao sistema de justiça, com base no ma-
peamento das principais demandas da 
população local e no estabelecimento 
de estratégias para atendimento e ações 
educativas e informativas.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

c)Apoiar a capacitação periódica e 
constante dos operadores do Direito e 
servidores da Justiça na aplicação dos 
Direitos Humanos voltada para a com-
posição de conflitos.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

d)Dialogar com o Poder Judiciário 
para assegurar o efetivo acesso das 
pessoas com deficiência à justiça, em 
igualdade de condições com as demais 
pessoas.

Responsáveis: Ministério da 
Justiça; Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República

e)Apoiar os movimentos sociais e a 
Defensoria Pública na obtenção da gra-
tuidade das perícias para as demandas 
judiciais, individuais e coletivas, e rela-
cionadas a violações de Direitos Huma-
nos.

Responsável: Ministério da Justiça

Objetivo estratégico V:
Modernização da gestão e agiliza-

ção do funcionamento do sistema de 
justiça.

Ações programáticas:
a)Propor legislação de revisão e mo-

dernização dos serviços notariais e de 
registro.

Responsável: Ministério da Justiça
b)Desenvolver sistema integrado de 

informações do Poder Executivo e Judi-
ciário e disponibilizar seu acesso à so-
ciedade.

Responsável: Ministério da Justiça

Objetivo estratégico VI:
Acesso à Justiça no campo e na ci-

dade.
Ações programáticas:
a)Assegurar a criação de marco legal 

para a prevenção e mediação de con-
flitos fundiários urbanos, garantindo o 
devido processo legal e a função social 
da propriedade.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Ministério das Cidades

b)Propor projeto de lei voltado a re-
gulamentar o cumprimento de manda-
dos de reintegração de posse ou corre-
latos, garantindo a observância do res-
peito aos Direitos Humanos.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Ministério das Cidades; Ministério do 
Desenvolvimento Agrário

c)Promover o diálogo com o Poder 
Judiciário para a elaboração de proce-
dimento para o enfrentamento de casos 
de conflitos fundiários coletivos urbanos 
e rurais.

Responsáveis: Ministério das 
Cidades; Ministério da Justiça; Ministério 
do Desenvolvimento Agrário

d) Propor projeto de lei para institu-
cionalizar a utilização da mediação nas 
demandas de conflitos coletivos agrá-
rios e urbanos, priorizando a oitiva do 
INCRA, institutos de terras estaduais, 
Ministério Público e outros órgãos pú-
blicos especializados, sem prejuízo de 
outros meios institucionais para solução 
de conflitos.      (Redação dada pelo De-
creto nº 7.177, de 2010)

Responsáveis: Ministério do Desen-
volvimento Agrário; Ministério da Justiça

Eixo Orientador V:
Educação e cultura em Direitos Hu-

manos
A educação e a cultura em Direitos 

Humanos visam à formação de nova 
mentalidade coletiva para o exercício da 
solidariedade, do respeito às diversida-
des e da tolerância. Como processo sis-
temático e multidimensional que orien-
ta a formação do sujeito de direitos, seu 
objetivo é combater o preconceito, a 
discriminação e a violência, promoven-
do a adoção de novos valores de liber-
dade, justiça e igualdade.

A educação em Direitos Humanos, 
como canal estratégico capaz de pro-
duzir uma sociedade igualitária, extra-
pola o direito à educação permanente 
e de qualidade. Trata-se de mecanismo 
que articula, entre outros elementos: 
a) a apreensão de conhecimentos his-
toricamente construídos sobre Direitos 
Humanos e a sua relação com os con-
textos internacional, regional, nacional 
e local; b) a afirmação de valores, atitu-
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des e práticas sociais que expressem a 
cultura dos Direitos Humanos em todos 
os espaços da sociedade; c) a formação 
de consciência cidadã capaz de se fazer 
presente nos níveis cognitivo, social, éti-
co e político; d) o desenvolvimento de 
processos metodológicos participativos 
e de construção coletiva, utilizando lin-
guagens e materiais didáticos contex-
tualizados; e) o fortalecimento de polí-
ticas que gerem ações e instrumentos 
em favor da promoção, da proteção e 
da defesa dos Direitos Humanos, bem 
como da reparação das violações.

O PNDH-3 dialoga com o Plano Na-
cional de Educação em Direitos Huma-
nos (PNEDH) como referência para a 
política nacional de Educação e Cultura 
em Direitos Humanos, estabelecendo os 
alicerces a serem adotados nos âmbitos 
nacional, estadual, distrital e municipal.

O PNEDH, refletido neste programa, 
se desdobra em cinco grandes áreas:

Na educação básica, a ênfase do 
PNDH-3 é possibilitar, desde a infância, 
a formação de sujeitos de direito, prio-
rizando as populações historicamente 
vulnerabilizadas. A troca de experiências 
entre crianças de diferentes raças e et-
nias, imigrantes, com deficiência física 
ou mental, fortalece, desde cedo, senti-
mento de convivência pacífica. Conhe-
cer o diferente, desde a mais tenra ida-
de, é perder o medo do desconhecido, 
formar opinião respeitosa e combater o 
preconceito, às vezes arraigado na pró-
pria família.

No PNDH-3, essa concepção se tra-
duz em propostas de mudanças curricu-
lares, incluindo a educação transversal e 
permanente nos temas ligados aos Di-
reitos Humanos e, mais especificamen-
te, o estudo da temática de gênero e 
orientação sexual, das culturas indígena 
e afro-brasileira entre as disciplinas do 
ensino fundamental e médio.

No ensino superior, as metas previs-
tas visam a incluir os Direitos Humanos, 
por meio de diferentes modalidades 
como disciplinas, linhas de pesquisa, 
áreas de concentração, transversaliza-
ção incluída nos projetos acadêmicos 
dos diferentes cursos de graduação e 
pós-graduação, bem como em progra-
mas e projetos de extensão.

A educação não formal em Direitos 
Humanos é orientada pelos princípios 
da emancipação e da autonomia, con-
figurando-se como processo de sen-
sibilização e formação da consciência 
crítica. Desta forma, o PNDH-3 propõe 
inclusão da temática de Educação em 
Direitos Humanos nos programas de 
capacitação de lideranças comunitárias 
e nos programas de qualificação profis-
sional, alfabetização de jovens e adultos, 
entre outros. Volta-se, especialmente, 

para o estabelecimento de diálogo e 
parcerias permanentes como o vasto 
leque brasileiro de movimentos popu-
lares, sindicatos, igrejas, ONGs, clubes, 
entidades empresariais e toda sorte de 
agrupamentos da sociedade civil que 
desenvolvem atividades formativas em 
seu cotidiano.

A formação e a educação continua-
da em Direitos Humanos, com recortes 
de gênero, relações étnico-raciais e de 
orientação sexual, em todo o serviço 
público, especialmente entre os agentes 
do sistema de Justiça de segurança pú-
blica, são fundamentais para consolidar 
o Estado Democrático e a proteção do 
direito à vida e à dignidade, garantindo 
tratamento igual a todas as pessoas e o 
funcionamento de sistemas de Justiça 
que promovam os Direitos Humanos.

Por fim, aborda-se o papel estratégi-
co dos meios de comunicação de massa, 
no sentido de construir ou desconstruir 
ambiente nacional e cultura social de 
respeito e proteção aos Direitos Huma-
nos. Daí a importância primordial de in-
troduzir mudanças que assegurem am-
pla democratização desses meios, bem 
como de atuar permanentemente junto 
a todos os profissionais e empresas do 
setor (seminários, debates, reportagens, 
pesquisas e conferências), buscando 
sensibilizar e conquistar seu compro-
misso ético com a afirmação histórica 
dos Direitos Humanos.

Diretriz 18: Efetivação das diretri-
zes e dos princípios da política nacio-
nal de educação em Direitos Humanos 
para fortalecer cultura de direitos.

Objetivo estratégico I:
Implementação do Plano Nacional 

de Educação em Direitos Humanos - 
PNEDH

Ações programáticas:
a)Desenvolver ações programáticas 

e promover articulação que viabilizem 
a implantação e a implementação do 
PNEDH.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação; Mi-
nistério da Justiça

b)Implantar mecanismos e instru-
mentos de monitoramento, avaliação e 
atualização do PNEDH, em processos 
articulados de mobilização nacional.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação; Mi-
nistério da Justiça

c)Fomentar e apoiar a elaboração de 
planos estaduais e municipais de educa-
ção em Direitos Humanos.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação; Mi-
nistério da Justiça
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d)Apoiar técnica e financeiramen-
te iniciativas em educação em Direitos 
Humanos, que estejam em consonância 
com o PNEDH.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação; Mi-
nistério da Justiça

e)Incentivar a criação e investir no 
fortalecimento dos comitês de educa-
ção em Direitos Humanos em todos os 
Estados e no Distrito Federal, como ór-
gãos consultivos e propositivos da polí-
tica de educação em Direitos Humanos.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Justiça

Objetivo Estratégico II:
Ampliação de mecanismos e pro-

dução de materiais pedagógicos e 
didáticos para Educação em Direitos 
Humanos.

Ações programáticas:
a)Incentivar a criação de programa 

nacional de formação em educação em 
Direitos Humanos.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação; Mi-
nistério da Justiça; Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres da Presidên-
cia da República

b)Estimular a temática dos Direitos 
Humanos nos editais de avaliação e se-
leção de obras didáticas do sistema de 
ensino.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação;

c)Estabelecer critérios e indicadores 
de avaliação de publicações na temática 
de Direitos Humanos para o monitora-
mento da escolha de livros didáticos no 
sistema de ensino.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação

d)Atribuir premiação anual de educa-
ção em Direitos Humanos, como forma 
de incentivar a prática de ações e pro-
jetos de educação e cultura em Direitos 
Humanos.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação

e)Garantir a continuidade da “Mostra 
Cinema e Direitos Humanos na América 
do Sul” e o “Festival dos Direitos Huma-
nos” como atividades culturais para di-
fusão dos Direitos Humanos.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

f)Consolidar a revista “Direitos Huma-
nos” como instrumento de educação e 
cultura em Direitos Humanos, garantin-
do o caráter representativo e plural em 
seu conselho editorial.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

g)Produzir recursos pedagógicos 
e didáticos especializados e adquirir 
materiais e equipamentos em formato 
acessível para a educação em Direitos 
Humanos, para todos os níveis de en-
sino.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação

h)Publicar materiais pedagógicos e 
didáticos para a educação em Direitos 
Humanos em formato acessível para 
as pessoas com deficiência, bem como 
promover o uso da Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) em eventos ou divulgação 
em mídia.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação.

i)Fomentar o acesso de estudantes, 
professores e demais profissionais da 
educação às tecnologias da informação 
e comunicação.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação

Diretriz 19: Fortalecimento dos 
princípios da democracia e dos Direi-
tos Humanos nos sistemas de educa-
ção básica, nas instituições de ensino 
superior e outras instituições forma-
doras.

Objetivo Estratégico I:
Inclusão da temática de Educação e 

Cultura em Direitos Humanos nas es-
colas de educação básica e em outras 
instituições formadoras.

Ações Programáticas:
a)Estabelecer diretrizes curriculares 

para todos os níveis e modalidades de 
ensino da educação básica para a inclu-
são da temática de educação e cultura 
em Direitos Humanos, promovendo o 
reconhecimento e o respeito das di-
versidades de gênero, orientação se-
xual, identidade de gênero, geracional, 
étnico-racial, religiosa, com educação 
igualitária, não discriminatória e demo-
crática.
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Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Ministério da Educação; 
Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República

b)Promover a inserção da educação 
em Direitos Humanos nos processos de 
formação inicial e continuada de todos 
os profissionais da educação, que atuam 
nas redes de ensino e nas unidades res-
ponsáveis por execução de medidas so-
cioeducativas.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação

c)Incluir, nos programas educativos, o 
direito ao meio ambiente como Direito 
Humano.

Responsáveis: Ministério do Meio 
Ambiente; Secretaria Especial dos Direi-
tos Humanos da Presidência da Repúbli-
ca; Ministério da Educação

d)Incluir conteúdos, recursos, meto-
dologias e formas de avaliação da edu-
cação em Direitos Humanos nos siste-
mas de ensino da educação básica.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação

e)Desenvolver ações nacionais de ela-
boração de estratégias de mediação de 
conflitos e de Justiça Restaurativa nas es-
colas, e outras instituições formadoras e 
instituições de ensino superior, inclusive 
promovendo a capacitação de docentes 
para a identificação de violência e abusos 
contra crianças e adolescentes, seu enca-
minhamento adequado e a reconstrução 
das relações no âmbito escolar.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação; Mi-
nistério da Justiça

f)Publicar relatório periódico de 
acompanhamento da inclusão da temá-
tica dos Direitos Humanos na educação 
formal que contenha, pelo menos, as se-
guintes informações:

• Número de Estados e Municípios 
que possuem planos de educação em 
Direitos Humanos;

• Existência de normas que incorpo-
ram a temática de Direitos Humanos 
nos currículos escolares;

• Documentos que atestem a existên-
cia de comitês de educação em Direitos 
Humanos;

• Documentos que atestem a exis-
tência de órgãos governamentais es-
pecializados em educação em Direitos 
Humanos.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública

g)Desenvolver e estimular ações de 
enfrentamento ao bullying e ao cyber-
bulling.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação

h)Implementar e acompanhar a aplica-
ção das leis que dispõem sobre a inclusão 
da história e cultura afro-brasileira e dos 
povos indígenas em todos os níveis e mo-
dalidades da educação básica.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação

Objetivo Estratégico II:
Inclusão da temática da Educação 

em Direitos Humanos nos cursos das 
Instituições de Ensino Superior .

Ações Programáticas:
a)Propor a inclusão da temática da 

educação em Direitos Humanos nas di-
retrizes curriculares nacionais dos cur-
sos de graduação.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação

b)Incentivar a elaboração de meto-
dologias pedagógicas de caráter trans-
disciplinar e interdisciplinar para a edu-
cação em Direitos Humanos nas Institui-
ções de Ensino Superior.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação

c)Elaborar relatórios sobre a inclusão 
da temática dos Direitos Humanos no 
ensino superior, contendo informações 
sobre a existência de ouvidorias e sobre 
o número de:

• cursos de pós-graduação com áreas 
de concentração em Direitos Humanos;

• grupos de pesquisa em Direitos Hu-
manos;

• cursos com a transversalização dos 
Direitos Humanos nos projetos políticos 
pedagógicos;

• disciplinas em Direitos Humanos;
• teses e dissertações defendidas;
• associações e instituições dedicadas 

ao tema e com as quais os docentes e 
pesquisadores tenham vínculo;

• núcleos e comissões que atuam em 
Direitos Humanos;

• educadores com ações no tema Di-
reitos Humanos;

• projetos de extensão em Direitos 
Humanos;
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Responsáveis: Ministério da Educa-
ção; Secretaria Especial dos Direitos Hu-
manos da Presidência da República

d)Fomentar a realização de estudos, 
pesquisas e a implementação de pro-
jetos de extensão sobre o período do 
regime 1964-1985, bem como apoiar a 
produção de material didático, a orga-
nização de acervos históricos e a criação 
de centros de referências.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação; Mi-
nistério da Justiça

e)Incentivar a realização de estudos, 
pesquisas e produção bibliográfica so-
bre a história e a presença das popula-
ções tradicionais.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação; Se-
cretaria Especial de Políticas de Promo-
ção da Igualdade Racial da Presidência 
da República; Ministério da Justiça

Objetivo Estratégico III:
Incentivo à transdisciplinariedade 

e transversalidade nas atividades aca-
dêmicas em Direitos Humanos.

Ações Programáticas:
a)Incentivar o desenvolvimento de 

cursos de graduação, de formação con-
tinuada e programas de pós-graduação 
em Direitos Humanos.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação; Se-
cretaria Especial de Políticas de Promo-
ção da Igualdade Racial da Presidência 
da República; Secretaria Especial de Po-
líticas para as Mulheres da Presidência 
da República

b)Fomentar núcleos de pesquisa de 
educação em Direitos Humanos em 
instituições de ensino superior e esco-
las públicas e privadas, estruturando-as 
com equipamentos e materiais didáti-
cos.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação; Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia

c)Fomentar e apoiar, no Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) e na Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní-
vel Superior (Capes), a criação da área 
“Direitos Humanos” como campo de co-
nhecimento transdisciplinar e recomen-
dar às agências de fomento que abram 
linhas de financiamento para atividades 
de ensino, pesquisa e extensão em Di-
reitos Humanos.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação; Mi-
nistério da Fazenda

d)Implementar programas e ações 
de fomento à extensão universitária em 
direitos humanos, para promoção e de-
fesa dos Direitos Humanos e o desen-
volvimento da cultura e educação em 
Direitos Humanos.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação

Diretriz 20: Reconhecimento da 
educação não formal como espaço de 
defesa e promoção dos Direitos Hu-
manos.

Objetivo Estratégico I:
Inclusão da temática da educação 

em Direitos Humanos na educação 
não formal.

Ações programáticas:
a)Fomentar a inclusão da temática 

de Direitos Humanos na educação não 
formal, nos programas de qualificação 
profissional, alfabetização de jovens e 
adultos, extensão rural, educação social 
comunitária e de cultura popular.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Ministério do Desenvol-
vimento Agrário; Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Ra-
cial da Presidência da República; Minis-
tério da Cultura; Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres da Presidên-
cia da República

b)Apoiar iniciativas de educação po-
pular em Direitos Humanos desenvol-
vidas por organizações comunitárias, 
movimentos sociais, organizações não 
governamentais e outros agentes orga-
nizados da sociedade civil.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Secretaria Especial de Po-
líticas de Promoção da Igualdade Racial 
da Presidência da República; Secretaria 
Especial de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República; Ministério da 
Cultura; Ministério da Justiça

c)Apoiar e promover a capacitação 
de agentes multiplicadores para atua-
rem em projetos de educação em Direi-
tos Humanos.

Responsável: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública
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d)Apoiar e desenvolver programas de 
formação em comunicação e Direitos Hu-
manos para comunicadores comunitários.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Ministério das Comunica-
ções; Ministério da Cultura

e)Desenvolver iniciativas que levem a 
incorporar a temática da educação em 
Direitos Humanos nos programas de in-
clusão digital e de educação à distância.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação; Mi-
nistério das Comunicações; Ministério 
de Ciência e Tecnologia

f)Apoiar a incorporação da temática 
da educação em Direitos Humanos nos 
programas e projetos de esporte, lazer e 
cultura como instrumentos de inclusão 
social.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Ministério da Educação; 
Ministério da Cultura; Ministério do Es-
porte

g)Fortalecer experiências alternativas 
de educação para os adolescentes, bem 
como para monitores e profissionais do 
sistema de execução de medidas so-
cioeducativas.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação; Mi-
nistério da Justiça

Objetivo estratégico II:
Resgate da memória por meio da 

reconstrução da história dos movi-
mentos sociais.

Ações programáticas:
a)Promover campanhas e pesquisas 

sobre a história dos movimentos de 
grupos historicamente vulnerabilizados, 
tais como o segmento LGBT, movimen-
tos de mulheres, quebradeiras de coco, 
castanheiras, ciganos, entre outros.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Secretaria Especial de Políti-
cas para as Mulheres da Presidência da 
República

b)Apoiar iniciativas para a criação de 
museus voltados ao resgate da cultura e 
da história dos movimentos sociais.

Responsáveis: Ministério da Cultura; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

Diretriz 21: Promoção da Educação 
em Direitos Humanos no serviço pú-
blico.

Objetivo Estratégico I:
Formação e capacitação continua-

da dos servidores públicos em Direi-
tos Humanos, em todas as esferas de 
governo.

Ações programáticas:
a) Apoiar e desenvolver atividades 

de formação e capacitação continuadas 
interdisciplinares em Direitos Humanos 
para servidores públicos.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação; Mi-
nistério da Justiça; Ministério da Saúde; 
Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão; Ministério das Relações Exte-
riores

b)Incentivar a inserção da temática 
dos Direitos Humanos nos programas 
das escolas de formação de servidores 
vinculados aos órgãos públicos federais.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Secretaria Especial de Políti-
cas para as Mulheres da Presidência da 
República; Secretaria Especial de Políti-
cas de Promoção da Igualdade Racial da 
Presidência da República

c)Publicar materiais didático-pe-
dagógicos sobre Direitos Humanos e 
função pública, desdobrando temas e 
aspectos adequados ao diálogo com as 
várias áreas de atuação dos servidores 
públicos.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão

Objetivo Estratégico II:
Formação adequada e qualificada 

dos profissionais do sistema de segu-
rança pública.

Ações programáticas:
a)Oferecer, continuamente e perma-

nentemente, cursos em Direitos Huma-
nos para os profissionais do sistema de 
segurança pública e justiça criminal.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República; Secre-
taria Especial de Políticas para as Mulhe-
res da Presidência da República; Secre-
taria Especial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial da Presidência da 
República

b)Oferecer permanentemente cursos 
de especialização aos gestores, policiais 
e demais profissionais do sistema de se-
gurança pública.

Responsável: Ministério da Justiça
c)Publicar materiais didático-peda-

gógicos sobre segurança pública e Di-
reitos Humanos.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

d)Incentivar a inserção da temática 
dos Direitos Humanos nos programas 
das escolas de formação inicial e con-
tinuada dos membros das Forças Arma-
das.
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Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Defesa

e)Criar escola nacional de polícia para 
educação continuada dos profissionais 
do sistema de segurança pública, com 
enfoque prático.

Responsável: Ministério da Justiça
f)Apoiar a capacitação de policiais em 

direitos das crianças, em aspectos básicos 
do desenvolvimento infantil e em manei-
ras de lidar com grupos em situação de 
vulnerabilidade, como crianças e adoles-
centes em situação de rua, vítimas de ex-
ploração sexual e em conflito com a lei.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

Diretriz 22: Garantia do direito à 
comunicação democrática e ao aces-
so à informação para consolidação de 
uma cultura em Direitos Humanos.

Objetivo Estratégico I:
Promover o respeito aos Direitos Hu-

manos nos meios de comunicação e o 
cumprimento de seu papel na promoção 
da cultura em Direitos Humanos.

Ações Programáticas:
a) Propor a criação de marco legal, 

nos termos do art. 221 da Constituição, 
estabelecendo o respeito aos Direitos 
Humanos nos serviços de radiodifusão 
(rádio e televisão) concedidos, permiti-
dos ou autorizados.     (Redação dada 
pelo decreto nº 7.177, de 2010)

Responsáveis: Ministério das Comu-
nicações; Secretaria Especial dos Direi-
tos Humanos da Presidência da Repú-
blica; Ministério da Justiça; Ministério da 
Cultura

b)Promover diálogo com o Ministério 
Público para proposição de ações obje-
tivando a suspensão de programação 
e publicidade atentatórias aos Direitos 
Humanos.

Responsáveis: Ministério da Justiça; 
Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República

c)Suspender patrocínio e publicidade 
oficial em meios que veiculam programa-
ções atentatórias aos Direitos Humanos.

Responsáveis: Ministério das 
Comunicações; Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Justiça

d) (Revogado pelo decreto nº 7.177, 
de 2010)

Responsáveis:  (Revogado pelo de-
creto nº 7.177, de 2010)

e)Desenvolver programas de forma-
ção nos meios de comunicação públi-
cos como instrumento de informação e 
transparência das políticas públicas, de 
inclusão digital e de acessibilidade.

Responsáveis: Ministério das Comu-
nicações; Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República; 
Ministério da Cultura; Ministério da Justiça

f)Avançar na regularização das rádios 
comunitárias e promover incentivos para 
que se afirmem como instrumentos per-
manentes de diálogo com as comunida-
des locais.

Responsáveis: Ministério das Comu-
nicações; Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República; 
Ministério da Cultura; Ministério da Justiça

g)Promover a eliminação das barreiras 
que impedem o acesso de pessoas com 
deficiência sensorial à programação em 
todos os meios de comunicação e infor-
mação, em conformidade com o Decreto 
no 5.296/2004, bem como acesso a novos 
sistemas e tecnologias, incluindo Internet.

Responsáveis: Ministério das Comu-
nicações; Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República; 
Ministério da Justiça

Objetivo Estratégico II:
Garantia do direito à comunicação 

democrática e ao acesso à informação.
Ações Programáticas:
a)Promover parcerias com entidades 

associativas de mídia, profissionais de 
comunicação, entidades sindicais e po-
pulares para a produção e divulgação de 
materiais sobre Direitos Humanos.

Responsáveis: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública; Ministério da Cultura; Ministério 
das Comunicações

b)Incentivar pesquisas regulares que 
possam identificar formas, circunstâncias 
e características de violações dos Direitos 
Humanos na mídia.

Responsáveis: Ministério das Comu-
nicações; Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República

c)Incentivar a produção de filmes, ví-
deos, áudios e similares, voltada para a 
educação em Direitos Humanos e que 
reconstrua a história recente do autorita-
rismo no Brasil, bem como as iniciativas 
populares de organização e de resistência.

Responsáveis: Ministério das Comu-
nicações; Secretaria Especial dos Direi-
tos Humanos da Presidência da Repúbli-
ca; Ministério da Cultura; Ministério da 
Justiça
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Eixo Orientador VI:
Direito à Memória e à Verdade
A investigação do passado é funda-

mental para a construção da cidadania. 
Estudar o passado, resgatar sua verdade 
e trazer à tona seus acontecimentos ca-
racterizam forma de transmissão de ex-
periência histórica, que é essencial para 
a constituição da memória individual e 
coletiva.

O Brasil ainda processa com dificul-
dades o resgate da memória e da verdade 
sobre o que ocorreu com as vítimas atin-
gidas pela repressão política durante o re-
gime de 1964. A impossibilidade de aces-
so a todas as informações oficiais impede 
que familiares de mortos e desaparecidos 
possam conhecer os fatos relacionados 
aos crimes praticados e não permite à so-
ciedade elaborar seus próprios conceitos 
sobre aquele período.

A história que não é transmitida de 
geração a geração torna-se esquecida 
e silenciada. O silêncio e o esquecimen-
to das barbáries geram graves lacunas 
na experiência coletiva de construção 
da identidade nacional. Resgatando a 
memória e a verdade, o País adquire 
consciência superior sobre sua própria 
identidade, a democracia se fortalece. 
As tentações totalitárias são neutraliza-
das e crescem as possibilidades de er-
radicação definitiva de alguns resquícios 
daquele período sombrio, como a tor-
tura, por exemplo, ainda persistente no 
cotidiano brasileiro.

O trabalho de reconstituir a memória 
exige revisitar o passado e compartilhar 
experiências de dor, violência e mortes. 
Somente depois de lembrá-las e fazer 
seu luto, será possível superar o trauma 
histórico e seguir adiante. A vivência do 
sofrimento e das perdas não pode ser 
reduzida a conflito privado e subjetivo, 
uma vez que se inscreveu num contexto 
social, e não individual.

A compreensão do passado por in-
termédio da narrativa da herança histó-
rica e pelo reconhecimento oficial dos 
acontecimentos possibilita aos cidadãos 
construírem os valores que indicarão sua 
atuação no presente. O acesso a todos 
os arquivos e documentos produzidos 
durante o regime militar é fundamental 
no âmbito das políticas de proteção dos 
Direitos Humanos.

Desde os anos 1990, a persistência 
de familiares de mortos e desapareci-
dos vem obtendo vitórias significativas 
nessa luta, com abertura de importan-
tes arquivos estaduais sobre a repres-
são política do regime ditatorial. Em 
dezembro de 1995, coroando difícil e 
delicado processo de discussão entre 
esses familiares, o Ministério da Justiça 
e o Poder Legislativo Federal, foi apro-
vada a Lei no 9.140/95, que reconheceu 

a responsabilidade do Estado brasileiro 
pela morte de opositores ao regime de 
1964.

Essa Lei instituiu Comissão Especial 
com poderes para deferir pedidos de 
indenização das famílias de uma lista 
inicial de 136 pessoas e julgar outros 
casos apresentados para seu exame. No 
art. 4o, inciso II, a Lei conferiu à Comis-
são Especial também a incumbência de 
envidar esforços para a localização dos 
corpos de pessoas desaparecidas no 
caso de existência de indícios quanto ao 
local em que possam estar depositados.

Em 24 de agosto de 2001, foi cria-
da, pela Medida Provisória no 2151-3, 
a Comissão de Anistia do Ministério da 
Justiça. Esse marco legal foi reeditado 
pela Medida Provisória no 65, de 28 de 
agosto de 2002, e finalmente convertido 
na Lei no 10.559, de 13 de novembro de 
2002. Essa norma regulamentou o art. 
8o do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT) da Constituição de 
1988, que previa a concessão de anistia aos 
que foram perseguidos em decorrência 
de sua oposição política. Em dezembro 
de 2005, o Governo Federal determinou 
que os três arquivos da Agência Brasileira 
de Inteligência (ABIN) fossem entregues 
ao Arquivo Nacional, subordinado à Casa 
Civil, onde passaram a ser organizados e 
digitalizados.

Em agosto de 2007, em ato oficial 
coordenado pelo Presidente da Repúbli-
ca, foi lançado, pela Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República e pela Comissão Especial sobre 
Mortos e Desaparecidos Políticos, o livro-
-relatório “Direito à Memória e à Verda-
de”, registrando os onze anos de trabalho 
daquela Comissão e resumindo a história 
das vítimas da ditadura no Brasil.

A trajetória de estudantes, profissio-
nais liberais, trabalhadores e campone-
ses que se engajaram no combate ao re-
gime militar aparece como documento 
oficial do Estado brasileiro. O Ministério 
da Educação e a Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos formularam parceria 
para criar portal que incluirá o livro-re-
latório, ampliado com abordagem que 
apresenta o ambiente político, econô-
mico, social e principalmente os aspec-
tos culturais do período. Serão distribuí-
das milhares de cópias desse material 
em mídia digital para estudantes de 
todo o País.

Em julho de 2008, o Ministério da 
Justiça e a Comissão de Anistia promo-
veram audiência pública sobre “Limites 
e Possibilidades para a Responsabiliza-
ção Jurídica dos Agentes Violadores de 
Direitos Humanos durante o Estado de 
Exceção no Brasil”, que discutiu a inter-
pretação da Lei de Anistia de 1979 no 
que se refere à controvérsia jurídica e 
política, envolvendo a prescrição ou im-
prescritibilidade dos crimes de tortura.
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A Comissão de Anistia já realizou 
setecentas sessões de julgamento e 
promoveu, desde 2008, trinta carava-
nas, possibilitando a participação da 
sociedade nas discussões, e contribuin-
do para a divulgação do tema no País. 
Até 1o de novembro de 2009, já haviam 
sido apreciados por essa Comissão mais 
de cinquenta e dois mil pedidos de 
concessão de anistia, dos quais quase 
trinta e cinco mil foram deferidos e 
cerca de dezessete mil, indeferidos. 
Outros doze mil pedidos aguardavam 
julgamento, sendo possível, ainda, a 
apresentação de novas solicitações. Em 
julho de 2009, em Belo Horizonte, o 
Ministro de Estado da Justiça realizou 
audiência pública de apresentação do 
projeto Memorial da Anistia Política 
do Brasil, envolvendo a remodelação 
e construção de novo edifício junto ao 
antigo «Coleginho» da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), onde 
estará disponível para pesquisas todo o 
acervo da Comissão de Anistia.

No âmbito da sociedade civil, foram 
levadas ao Poder Judiciário importantes 
ações que provocaram debate sobre a 
interpretação das leis e a apuração de 
responsabilidades. Em 1982, um gru-
po de familiares entrou com ação na 
Justiça Federal para a abertura de ar-
quivos e localização dos restos mortais 
dos mortos e desaparecidos políticos 
no episódio conhecido como “Guer-
rilha do Araguaia”. Em 2003, foi pro-
ferida sentença condenando a União, 
que recorreu e, posteriormente, criou 
Comissão Interministerial pelo Decre-
to no 4.850, de 2 de outubro de 2003, 
com a finalidade de obter informações 
que levassem à localização dos restos 
mortais de participantes da «Guerrilha 
do Araguaia». Os trabalhos da Comissão 
Interministerial encerraram-se em 
março de 2007, com a divulgação de seu 
relatório final.

Em agosto de 1995, o Centro de Es-
tudos para a Justiça e o Direito Interna-
cional (CEJIL) e a Human Rights Watch/
América (HRWA), em nome de um gru-
po de familiares, apresentaram petição 
à Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH), denunciando o desa-
parecimento de integrantes da “Guerri-
lha do Araguaia”. Em 31 de outubro de 
2008, a CIDH expediu o Relatório de Mé-
rito no 91/08, onde fez recomendações 
ao Estado brasileiro. Em 26 de março 
de 2009, a CIDH submeteu o caso 
à Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, requerendo declaração de 
responsabilidade do Estado brasileiro 
sobre violações de direitos humanos 
ocorridas durante as operações de 
repressão àquele movimento.

Em 2005 e 2008, duas famílias inicia-
ram, na Justiça Civil, ações declaratórias 
para o reconhecimento das torturas 
sofridas por seus membros, indicando 
o responsável pelas sevícias. Ainda em 
2008, o Ministério Público Federal em 
São Paulo propôs Ação Civil Pública 
contra dois oficiais do exército acusados 
de determinarem prisão ilegal, tortura, 
homicídio e desaparecimento forçado 
de dezenas de cidadãos.

Tramita também, no âmbito do Su-
premo Tribunal Federal, Arguição de 
Descumprimento de Preceito Funda-
mental, proposta pelo Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil, que 
solicita a mais alta corte brasileira po-
sicionamento formal para saber se, em 
1979, houve ou não anistia dos agen-
tes públicos responsáveis pela prática 
de tortura, homicídio, desaparecimento 
forçado, abuso de autoridade, lesões 
corporais e estupro contra opositores 
políticos, considerando, sobretudo, os 
compromissos internacionais assumidos 
pelo Brasil e a insuscetibilidade de graça 
ou anistia do crime de tortura.

Em abril de 2009, o Ministério da De-
fesa, no contexto da decisão transitada 
em julgado da referida ação judicial de 
1982, criou Grupo de Trabalho para rea-
lizar buscas de restos mortais na região 
do Araguaia, sendo que, por ordem 
expressa do Presidente da República, 
foi instituído Comitê Interinstitucional 
de Supervisão, com representação dos 
familiares de mortos e desaparecidos 
políticos, para o acompanhamento e 
orientação dos trabalhos. Após três me-
ses de buscas intensas, sem que tenham 
sido encontrados restos mortais, os tra-
balhos foram temporariamente suspen-
sos devido às chuvas na região, preven-
do-se sua retomada ao final do primeiro 
trimestre de 2010.

Em maio de 2009, o Presidente da Re-
pública coordenou o ato de lançamen-
to do projeto Memórias Reveladas, sob 
responsabilidade da Casa Civil, que in-
terliga digitalmente o acervo recolhido 
ao Arquivo Nacional após dezembro de 
2005, com vários outros arquivos fede-
rais sobre a repressão política e com ar-
quivos estaduais de quinze unidades da 
federação, superando cinco milhões de 
páginas de documentos (www.memo-
riasreveladas.arquivonacional.gov.br).

Cabe, agora, completar esse proces-
so mediante recolhimento ao Arquivo 
Nacional de todo e qualquer documen-
to indevidamente retido ou ocultado, 
nos termos da Portaria Interministerial 
assinada na mesma data daquele lan-
çamento. Cabe também sensibilizar o 
Legislativo pela aprovação do Proje-
to de Lei no 5.228/2009, assinado pelo 
Presidente da República, que introduz 
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avanços democratizantes nas normas 
reguladoras do direito de acesso à 
informação.

Importância superior nesse resgate 
da história nacional está no imperativo 
de localizar os restos mortais de pelo 
menos cento e quarenta brasileiros e 
brasileiras que foram mortos pelo apa-
relho de repressão do regime ditatorial. 
A partir de junho de 2009, a Secretaria 
de Comunicação Social da Presidência 
da República planejou, concebeu e vei-
culou abrangente campanha publicitária 
de televisão, internet, rádio, jornais e re-
vistas de todo o Brasil buscando sensi-
bilizar os cidadãos sobre essa questão. 
As mensagens solicitavam que informa-
ções sobre a localização de restos mor-
tais ou sobre qualquer documento e ar-
quivos envolvendo assuntos da repres-
são política entre 1964 e 1985 sejam 
encaminhados ao Memórias Reveladas. 
Seu propósito é assegurar às famílias o 
exercício do direito sagrado de prantear 
seus entes queridos e promover os ri-
tos funerais, sem os quais desaparece a 
certeza da morte e se perpetua angústia 
que equivale a nova forma de tortura.

As violações sistemáticas dos Direitos 
Humanos pelo Estado durante o regime 
ditatorial são desconhecidas pela maio-
ria da população, em especial pelos jo-
vens. A radiografia dos atingidos pela 
repressão política ainda está longe de 
ser concluída, mas calcula-se que pelo 
menos cinquenta mil pessoas foram 
presas somente nos primeiros meses 
de 1964; cerca de vinte mil brasileiros 
foram submetidos a torturas e cerca de 
quatrocentos cidadãos foram mortos ou 
estão desaparecidos. Ocorreram milha-
res de prisões políticas não registradas, 
cento e trinta banimentos, quatro mil, 
oitocentos e sessenta e duas cassações 
de mandatos políticos, uma cifra incal-
culável de exílios e refugiados políticos.

As ações programáticas deste eixo 
orientador têm como finalidade asse-
gurar o processamento democrático e 
republicano de todo esse período da 
história brasileira, para que se viabilize 
o desejável sentimento de reconciliação 
nacional. E para se construir consenso 
amplo no sentido de que as violações 
sistemáticas de Direitos Humanos regis-
tradas entre 1964 e 1985, bem como no 
período do Estado Novo, não voltem a 
ocorrer em nosso País, nunca mais.

Diretriz 23: Reconhecimento da 
memória e da verdade como Direito 
Humano da cidadania e dever do Es-
tado.

Objetivo Estratégico I:
Promover a apuração e o escla-

recimento público das violações de 
Direitos Humanos praticadas no con-

texto da repressão política ocorri-
da no Brasil no período fixado pelo 
art. 8o do ADCT da Constituição, a 
fim de efetivar o direito à memória 
e à verdade histórica e promover a 
reconciliação nacional.

Ação Programática:
a)Designar grupo de trabalho com-

posto por representantes da Casa Civil, 
do Ministério da Justiça, do Ministério 
da Defesa e da Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública, para elaborar, até abril de 2010, 
projeto de lei que institua Comissão Na-
cional da Verdade, composta de forma 
plural e suprapartidária, com mandato e 
prazo definidos, para examinar as viola-
ções de Direitos Humanos praticadas no 
contexto da repressão política no perío-
do mencionado, observado o seguinte:

• O grupo de trabalho será formado 
por representantes da Casa Civil da Pre-
sidência da República, que o presidirá, 
do Ministério da Justiça, do Ministério 
da Defesa, da Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da 
República, do presidente da Comissão 
Especial sobre Mortos e Desaparecidos 
Políticos, criada pela Lei no 9.140/95 e 
de representante da sociedade civil, 
indicado por esta Comissão Especial;

• Com o objetivo de promover o 
maior intercâmbio de informações e 
a proteção mais eficiente dos Direitos 
Humanos, a Comissão Nacional da Ver-
dade estabelecerá coordenação com as 
atividades desenvolvidas pelos seguin-
tes órgãos:

• Arquivo Nacional, vinculado à Casa 
Civil da Presidência da República;

• Comissão de Anistia, vinculada ao 
Ministério da Justiça;

• Comissão Especial criada pela Lei 
no 9.140/95, vinculada à Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República;

• Comitê Interinstitucional de Super-
visão instituído pelo Decreto Presiden-
cial de 17 de julho de 2009;

• Grupo de Trabalho instituído pela 
Portaria no 567/MD, de 29 de abril de 
2009, do Ministro de Estado da Defesa;

• No exercício de suas atribuições, a 
Comissão Nacional da Verdade poderá 
realizar as seguintes atividades:

♣ requisitar documentos públicos, 
com a colaboração das respectivas au-
toridades, bem como requerer ao Judi-
ciário o acesso a documentos privados;

♣ colaborar com todas as instâncias 
do Poder Público para a apuração de 
violações de Direitos Humanos, obser-
vadas as disposições da Lei no 6.683, de 
28 de agosto de 1979;

♣ promover, com base em seus in-
formes, a reconstrução da história dos 
casos de violação de Direitos Humanos, 
bem como a assistência às vítimas de 
tais violações;
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♣ promover, com base no acesso às 
informações, os meios e recursos neces-
sários para a localização e identificação 
de corpos e restos mortais de desapare-
cidos políticos;

♣ identificar e tornar públicas as es-
truturas utilizadas para a prática de vio-
lações de Direitos Humanos, suas rami-
ficações nos diversos aparelhos do Esta-
do e em outras instâncias da sociedade;

♣ registrar e divulgar seus procedi-
mentos oficiais, a fim de garantir o es-
clarecimento circunstanciado de tortu-
ras, mortes e desaparecimentos, deven-
do-se discriminá-los e encaminhá-los 
aos órgãos competentes;

♣ apresentar recomendações para 
promover a efetiva reconciliação nacio-
nal e prevenir no sentido da não repeti-
ção de violações de Direitos Humanos.

• A Comissão Nacional da Verdade 
deverá apresentar, anualmente, rela-
tório circunstanciado que exponha as 
atividades realizadas e as respectivas 
conclusões, com base em informações 
colhidas ou recebidas em decorrência 
do exercício de suas atribuições.

Diretriz 24: Preservação da memó-
ria histórica e construção pública da 
verdade.

Objetivo Estratégico I:
Incentivar iniciativas de preserva-

ção da memória histórica e de cons-
trução pública da verdade sobre pe-
ríodos autoritários.

Ações programáticas:
a)Disponibilizar linhas de financia-

mento para a criação de centros de 
memória sobre a repressão política, em 
todos os Estados, com projetos de va-
lorização da história cultural e de socia-
lização do conhecimento por diversos 
meios de difusão.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Ministério da Justiça; 
Ministério da Cultura; Ministério da 
Educação

b)Criar comissão específica, em con-
junto com departamentos de História e 
centros de pesquisa, para reconstituir a 
história da repressão ilegal relacionada 
ao Estado Novo (1937-1945). Essa co-
missão deverá publicar relatório conten-

do os documentos que fundamentaram 
essa repressão, a descrição do funcio-
namento da justiça de exceção, os res-
ponsáveis diretos no governo ditatorial, 
registros das violações, bem como dos 
autores e das vítimas.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Ministério da Educação; 
Ministério da Justiça; Ministério da 
Cultura

c) Identificar e tornar públicos as es-
truturas, os locais, as instituições e as 
circunstâncias relacionados à prática 
de violações de direitos humanos, suas 
eventuais ramificações nos diversos 
aparelhos estatais e na sociedade, bem 
como promover, com base no acesso às 
informações, os meios e recursos neces-
sários para a localização e identificação 
de corpos e restos mortais de desapa-
recidos políticos.     (Redação dada pelo 
Decreto nº 7.177, de 2010)

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Casa Civil da Presidência 
da República; Ministério da Justiça; 
Secretaria de Relações Institucionais da 
Presidência da República

d)Criar e manter museus, memoriais 
e centros de documentação sobre a re-
sistência à ditadura.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Ministério da Justiça; 
Ministério da Cultura; Secretaria de 
Relações Institucionais da Presidência 
da República

e)Apoiar técnica e financeiramente 
a criação de observatórios do Direito à 
Memória e à Verdade nas universidades 
e em organizações da sociedade civil.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Educação

f) Desenvolver programas e ações 
educativas, inclusive a produção de ma-
terial didático-pedagógico para ser uti-
lizado pelos sistemas de educação bási-
ca e superior sobre graves violações de 
direitos humanos ocorridas no período 
fixado no art. 8º do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Consti-
tuição de 1988.     (Redação dada pelo 
Decreto nº 7.177, de 2010)

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Ministério da Educação; 
Ministério da Justiça; Ministério 
da Cultura; Ministério de Ciência e 
Tecnologia
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Diretriz 25: Modernização da legis-
lação relacionada com promoção do 
direito à memória e à verdade, forta-
lecendo a democracia.

Objetivo Estratégico I:
Suprimir do ordenamento jurídico 

brasileiro eventuais normas remanes-
centes de períodos de exceção que 
afrontem os compromissos interna-
cionais e os preceitos constitucionais 
sobre Direitos Humanos.

Ações Programáticas:
a)Criar grupo de trabalho para acom-

panhar, discutir e articular, com o Con-
gresso Nacional, iniciativas de legislação 
propondo:

• revogação de leis remanescentes 
do período 1964-1985 que sejam con-
trárias à garantia dos Direitos Humanos 
ou tenham dado sustentação a graves 
violações;

• revisão de propostas legislativas 
envolvendo retrocessos na garantia dos 
Direitos Humanos em geral e no direito 
à memória e à verdade.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Justiça; Secre-
taria de Relações Institucionais da Presi-
dência da República

b)Propor e articular o reconheci-
mento do status constitucional de 
instrumentos internacionais de Direitos 
Humanos novos ou já existentes ainda 
não ratificados.

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência 
da República; Ministério da Justiça; Se-
cretaria de Relações Institucionais da 
Presidência da República; Ministério das 
Relações Exteriores

c) Fomentar debates e divulgar infor-
mações no sentido de que logradouros, 
atos e próprios nacionais ou prédios pú-
blicos não recebam nomes de pessoas 
identificadas reconhecidamente como 
torturadores.     (Redação dada pelo De-
creto nº 7.177, de 2010)

Responsáveis: Ministério da 
Justiça; Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República; 
Casa Civil da Presidência da República; 
Secretaria de Relações Institucionais da 
Presidência da República

d)  Acompanhar e monitorar a tra-
mitação judicial dos processos de res-
ponsabilização civil sobre casos que 
envolvam graves violações de direitos 
humanos praticadas no período fixado 
no art. 8º do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias da Constituição 
de 1988.     (Redação dada pelo Decreto 
nº 7.177, de 2010)

Responsáveis: Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; Ministério da Justiça

 PARABÉNS!!!

META 2 - CONCLUÍDA COM 
SUCESSO.

“Imagine uma nova história para sua 
vida e acredite nela.”

Anotações
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LEI MARIA DA PENHA
 (LEI Nº 11.340/16).

Fique Atento!

A Lei nº 11.340, de 7 de agosto 
de 20061, cria mecanismos para 
coibir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher, nos 
termos do § 8o do art. 226 da 
Constituição Federal, da Con-
venção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discrimi-
nação contra as Mulheres e da 
Convenção Interamericna para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Vio-
lência contra a Mulher; dispõe 
sobre a criação dos Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher; altera o Códi-
go de Processo Penal, o Código 
Penal e a Lei de Execução Penal; 
e dá outras providências.
A Lei Maria da Penha repre-
senta uma grande conquista 
na busca da erradicação, pre-
venção e punição da violência 
contra a mulher. Em suma, ela 
reconhece a obrigação do Esta-
do em garantir a segurança das 
mulheres nos espaços público 
e privado, ao definir as linhas 
de uma política de prevenção 
e atenção no enfrentamento à 
violência doméstica e familiar 
contra as mesmas.
Delimita, ademais, o atendi-
mento às mulheres vítimas de 
violência doméstica e familiar e 
inverte a lógica da hierarquia de 
poder em nossa sociedade, de 
modo a privilegiar as mulheres 
e dotá-las de maior cidadania 
e conscientização dos reconhe-
cidos recursos para agir e se 
posicionar, no âmbito familiar 
e social, garantindo-lhes sua 
emancipação e autonomia.

LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 
2006

Cria mecanismos para coibir a violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher, 
nos termos do § 8º do art. 226 da Consti-
tuição Federal, da Convenção sobre a Eli-
minação de Todas as Formas de Discrimi-
nação contra as Mulheres e da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erra-
1  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm.

dicar a Violência contra a Mulher; dispõe 
sobre a criação dos Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher; al-
tera o Código de Processo Penal, o Códi-
go Penal e a Lei de Execução Penal; e dá 
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço 
saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para 
coibir e prevenir a violência domésti-
ca e familiar contra a mulher, nos ter-
mos do § 8º do art. 226 da Constituição 
Federal, da Convenção sobre a Elimi-
nação de Todas as Formas de Violência 
contra a Mulher, da Convenção Intera-
mericana para Prevenir, Punir e Erradicar 
a Violência contra a Mulher e de outros 
tratados internacionais ratificados pela 
República Federativa do Brasil; dispõe 
sobre a criação dos Juizados de Violên-
cia Doméstica e Familiar contra a Mu-
lher; e estabelece medidas de assistên-
cia e proteção às mulheres em situação 
de violência doméstica e familiar.

Art. 2º Toda mulher, independentemen-
te de classe, raça, etnia, orientação sexual, 
renda, cultura, nível educacional, idade e 
religião, goza dos direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sendo-lhe as-
seguradas as oportunidades e facilidades 
para viver sem violência, preservar sua saú-
de física e mental e seu aperfeiçoamento 
moral, intelectual e social.

Art. 3º Serão asseguradas às mulheres 
as condições para o exercício efetivo dos 
direitos à vida, à segurança, à saúde, à 
alimentação, à educação, à cultura, à mo-
radia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao 
lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, 
à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária.

§ 1º O poder público desenvolverá 
políticas que visem garantir os direitos 
humanos das mulheres no âmbito das 
relações domésticas e familiares no 
sentido de resguardá-las de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão.

§ 2º Cabe à família, à sociedade e 
ao poder público criar as condições 
necessárias para o efetivo exercício dos 
direitos enunciados no caput.

Art. 4º Na interpretação desta Lei, 
serão considerados os fins sociais a que 
ela se destina e, especialmente, as con-
dições peculiares das mulheres em si-
tuação de violência doméstica e familiar.

DIA 03: DIREITOS HUMANOS



156

Anotações

D
. H

U
M

A
N

O
S

TÍTULO II
DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FA-

MILIAR CONTRA A MULHER
CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, con-
figura violência doméstica e familiar con-
tra a mulher qualquer ação ou omissão 
baseada no gênero que lhe cause morte, 
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicoló-
gico e dano moral ou patrimonial:     (Vide 
Lei complementar nº 150, de 2015)

I - no âmbito da unidade doméstica, 
compreendida como o espaço de con-
vívio permanente de pessoas, com ou 
sem vínculo familiar, inclusive as espo-
radicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreen-
dida como a comunidade formada por 
indivíduos que são ou se consideram 
aparentados, unidos por laços naturais, 
por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de 
afeto, na qual o agressor conviva ou te-
nha convivido com a ofendida, indepen-
dentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais 
enunciadas neste artigo independem de 
orientação sexual.

Art. 6º A violência doméstica e familiar 
contra a mulher constitui uma das formas 
de violação dos direitos humanos.

CAPÍTULO II
DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA DO-

MÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 
MULHER

Art. 7º São formas de violência do-
méstica e familiar contra a mulher, entre 
outras:

I - a violência física, entendida como 
qualquer conduta que ofenda sua inte-
gridade ou saúde corporal;

II - a violência psicológica, entendida 
como qualquer conduta que lhe cause 
dano emocional e diminuição da au-
toestima ou que lhe prejudique e per-
turbe o pleno desenvolvimento ou que 
vise degradar ou controlar suas ações, 
comportamentos, crenças e decisões, 
mediante ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, isolamento, 
vigilância constante, perseguição con-
tumaz, insulto, chantagem, violação de 

sua intimidade, ridicularização, explo-
ração e limitação do direito de ir e vir 
ou qualquer outro meio que lhe cause 
prejuízo à saúde psicológica e à autode-
terminação;     (Redação dada pela Lei nº 
13.772, de 2018)

III - a violência sexual, entendida 
como qualquer conduta que a cons-
tranja a presenciar, a manter ou a par-
ticipar de relação sexual não desejada, 
mediante intimidação, ameaça, coação 
ou uso da força; que a induza a comer-
cializar ou a utilizar, de qualquer modo, 
a sua sexualidade, que a impeça de usar 
qualquer método contraceptivo ou que 
a force ao matrimônio, à gravidez, ao 
aborto ou à prostituição, mediante coa-
ção, chantagem, suborno ou manipula-
ção; ou que limite ou anule o exercício 
de seus direitos sexuais e reprodutivos;

IV - a violência patrimonial, entendida 
como qualquer conduta que configure 
retenção, subtração, destruição parcial 
ou total de seus objetos, instrumentos 
de trabalho, documentos pessoais, bens, 
valores e direitos ou recursos econômi-
cos, incluindo os destinados a satisfazer 
suas necessidades;

V - a violência moral, entendida como 
qualquer conduta que configure calú-
nia, difamação ou injúria.

TÍTULO III
DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM 

SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTI-
CA E FAMILIAR

CAPÍTULO I
DAS MEDIDAS INTEGRADAS DE 

PREVENÇÃO

Art. 8º A política pública que visa coi-
bir a violência doméstica e familiar con-
tra a mulher far-se-á por meio de um 
conjunto articulado de ações da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios e de ações não-governa-
mentais, tendo por diretrizes:

I - a integração operacional do Poder 
Judiciário, do Ministério Público e da 
Defensoria Pública com as áreas de se-
gurança pública, assistência social, saú-
de, educação, trabalho e habitação;

II - a promoção de estudos e pesqui-
sas, estatísticas e outras informações re-
levantes, com a perspectiva de gênero e 
de raça ou etnia, concernentes às cau-
sas, às consequências e à frequência da 
violência doméstica e familiar contra a 
mulher, para a sistematização de dados, 
a serem unificados nacionalmente, e a 
avaliação periódica dos resultados das 
medidas adotadas;

III - o respeito, nos meios de comuni-
cação social, dos valores éticos e sociais 
da pessoa e da família, de forma a coibir 
os papéis estereotipados que legitimem 
ou exacerbem a violência doméstica e 
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familiar, de acordo com o estabelecido 
no inciso III do art. 1º , no inciso IV do 
art. 3º e no inciso IV do art. 221 da Cons-
tituição Federal ;

IV - a implementação de atendimen-
to policial especializado para as mu-
lheres, em particular nas Delegacias de 
Atendimento à Mulher;

V - a promoção e a realização de 
campanhas educativas de prevenção da 
violência doméstica e familiar contra a 
mulher, voltadas ao público escolar e à 
sociedade em geral, e a difusão desta 
Lei e dos instrumentos de proteção aos 
direitos humanos das mulheres;

VI - a celebração de convênios, pro-
tocolos, ajustes, termos ou outros ins-
trumentos de promoção de parceria 
entre órgãos governamentais ou entre 
estes e entidades não-governamentais, 
tendo por objetivo a implementação de 
programas de erradicação da violência 
doméstica e familiar contra a mulher;

VII - a capacitação permanente das 
Polícias Civil e Militar, da Guarda Muni-
cipal, do Corpo de Bombeiros e dos pro-
fissionais pertencentes aos órgãos e às 
áreas enunciados no inciso I quanto às 
questões de gênero e de raça ou etnia;

VIII - a promoção de programas edu-
cacionais que disseminem valores éti-
cos de irrestrito respeito à dignidade da 
pessoa humana com a perspectiva de 
gênero e de raça ou etnia;

IX - o destaque, nos currículos esco-
lares de todos os níveis de ensino, para 
os conteúdos relativos aos direitos hu-
manos, à equidade de gênero e de raça 
ou etnia e ao problema da violência do-
méstica e familiar contra a mulher.

CAPÍTULO II
DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM 

SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTI-
CA E FAMILIAR

Art. 9º A assistência à mulher em si-
tuação de violência doméstica e fami-
liar será prestada de forma articulada 
e conforme os princípios e as diretrizes 
previstos na Lei Orgânica da Assistência 
Social, no Sistema Único de Saúde, no 
Sistema Único de Segurança Pública, 
entre outras normas e políticas públicas 
de proteção, e emergencialmente quan-
do for o caso.

§ 1º O juiz determinará, por prazo 
certo, a inclusão da mulher em situação 
de violência doméstica e familiar no 
cadastro de programas assistenciais do 
governo federal, estadual e municipal.

§ 2º O juiz assegurará à mulher em 
situação de violência doméstica e 
familiar, para preservar sua integridade 
física e psicológica:

I - acesso prioritário à remoção quan-
do servidora pública, integrante da ad-
ministração direta ou indireta;

II - manutenção do vínculo trabalhis-
ta, quando necessário o afastamento do 
local de trabalho, por até seis meses.

 III - encaminhamento à assistência ju-
diciária, quando for o caso, inclusive para 
eventual ajuizamento da ação de separa-
ção judicial, de divórcio, de anulação de 
casamento ou de dissolução de união 
estável perante o juízo competente.    (In-
cluído pela Lei nº 13.894, de 2019)

§ 3º A assistência à mulher em situação 
de violência doméstica e familiar 
compreenderá o acesso aos benefícios 
decorrentes do desenvolvimento 
científico e tecnológico, incluindo os 
serviços de contracepção de emergência, 
a profilaxia das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST) e da Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) 
e outros procedimentos médicos 
necessários e cabíveis nos casos de 
violência sexual.

§ 4º Aquele que, por ação ou omissão, 
causar lesão, violência física, sexual ou 
psicológica e dano moral ou patrimonial 
a mulher fica obrigado a ressarcir todos 
os danos causados, inclusive ressarcir 
ao Sistema Único de Saúde (SUS), de 
acordo com a tabela SUS, os custos 
relativos aos serviços de saúde prestados 
para o total tratamento das vítimas 
em situação de violência doméstica e 
familiar, recolhidos os recursos assim 
arrecadados ao Fundo de Saúde do ente 
federado responsável pelas unidades de 
saúde que prestarem os serviços. (Vide 
Lei nº 13.871, de 2019)     (Vigência)

§ 5º Os dispositivos de segurança 
destinados ao uso em caso de perigo 
iminente e disponibilizados para o 
monitoramento das vítimas de violência 
doméstica ou familiar amparadas por 
medidas protetivas terão seus custos 
ressarcidos pelo agressor. (Vide Lei nº 
13.871, de 2019)     (Vigência)

§ 6º O ressarcimento de que tratam 
os §§ 4º e 5º deste artigo não poderá 
importar ônus de qualquer natureza 
ao patrimônio da mulher e dos seus 
dependentes, nem configurar atenuante 
ou ensejar possibilidade de substituição 
da pena aplicada. (Vide Lei nº 13.871, de 
2019)     (Vigência)

§ 7º A mulher em situação de violência 
doméstica e familiar tem prioridade 
para matricular seus dependentes em 
instituição de educação básica mais 
próxima de seu domicílio, ou transferi-
los para essa instituição, mediante 
a apresentação dos documentos 
comprobatórios do registro da 
ocorrência policial ou do processo de 
violência doméstica e familiar em curso.
(Incluído pela Lei nº 13.882,  de 2019)

§ 8º Serão sigilosos os dados da 
ofendida e de seus dependentes 
matriculados ou transferidos conforme 
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o disposto no § 7º deste artigo, e o 
acesso às informações será reservado ao 
juiz, ao Ministério Público e aos órgãos 
competentes do poder público.    (In-
cluído pela Lei nº 13.882,  de 2019)

CAPÍTULO III
DO ATENDIMENTO PELA AUTORI-

DADE POLICIAL

Art. 10. Na hipótese da iminência 
ou da prática de violência doméstica 
e familiar contra a mulher, a autorida-
de policial que tomar conhecimento da 
ocorrência adotará, de imediato, as pro-
vidências legais cabíveis.

Parágrafo único. Aplica-se o dispos-
to no caput deste artigo ao descumpri-
mento de medida protetiva de urgência 
deferida.

Art. 10-A. É direito da mulher em si-
tuação de violência doméstica e familiar 
o atendimento policial e pericial especiali-
zado, ininterrupto e prestado por servido-
res - preferencialmente do sexo feminino 
- previamente capacitados. (Incluído pela 
Lei nº 13.505, de 2017)

§ 1º A inquirição de mulher em 
situação de violência doméstica e 
familiar ou de testemunha de violência 
doméstica, quando se tratar de crime 
contra a mulher, obedecerá às seguintes 
diretrizes: (Incluído pela Lei nº 13.505, 
de 2017)

I - salvaguarda da integridade física, 
psíquica e emocional da depoente, con-
siderada a sua condição peculiar de pes-
soa em situação de violência doméstica 
e familiar; (Incluído pela Lei nº 13.505, 
de 2017)

II - garantia de que, em nenhuma 
hipótese, a mulher em situação de vio-
lência doméstica e familiar, familiares e 
testemunhas terão contato direto com 
investigados ou suspeitos e pessoas a 
eles relacionadas; (Incluído pela Lei nº 
13.505, de 2017)

III - não revitimização da depoente, 
evitando sucessivas inquirições sobre o 
mesmo fato nos âmbitos criminal, cível 
e administrativo, bem como questiona-
mentos sobre a vida privada. (Incluído 
pela Lei nº 13.505, de 2017)

§ 2º Na inquirição de mulher em 
situação de violência doméstica e familiar 
ou de testemunha de delitos de que trata 
esta Lei, adotar-se-á, preferencialmente, 
o seguinte procedimento: (Incluído pela 
Lei nº 13.505, de 2017)

I - a inquirição será feita em recin-
to especialmente projetado para esse 
fim, o qual conterá os equipamentos 
próprios e adequados à idade da mu-
lher em situação de violência doméstica 
e familiar ou testemunha e ao tipo e à 
gravidade da violência sofrida; (Incluído 
pela Lei nº 13.505, de 2017)

II - quando for o caso, a inquirição 
será intermediada por profissional espe-
cializado em violência doméstica e fami-
liar designado pela autoridade judiciária 
ou policial; (Incluído pela Lei nº 13.505, 
de 2017)

III - o depoimento será registrado 
em meio eletrônico ou magnético, de-
vendo a degravação e a mídia integrar 
o inquérito. (Incluído pela Lei nº 13.505, 
de 2017)

Art. 11. No atendimento à mulher em 
situação de violência doméstica e fami-
liar, a autoridade policial deverá, entre 
outras providências:

I - garantir proteção policial, quando 
necessário, comunicando de imediato 
ao Ministério Público e ao Poder Judi-
ciário;

II - encaminhar a ofendida ao hos-
pital ou posto de saúde e ao Instituto 
Médico Legal;

III - fornecer transporte para a ofendida 
e seus dependentes para abrigo ou local 
seguro, quando houver risco de vida;

IV - se necessário, acompanhar a 
ofendida para assegurar a retirada de 
seus pertences do local da ocorrência 
ou do domicílio familiar;

V - informar à ofendida os direitos 
a ela conferidos nesta Lei e os serviços 
disponíveis, inclusive os de assistência 
judiciária para o eventual ajuizamento 
perante o juízo competente da ação de 
separação judicial, de divórcio, de anu-
lação de casamento ou de dissolução de 
união estável.    (Redação dada pela Lei nº 
13.894, de 2019)

Art. 12. Em todos os casos de violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher, 
feito o registro da ocorrência, deverá a 
autoridade policial adotar, de imediato, 
os seguintes procedimentos, sem pre-
juízo daqueles previstos no Código de 
Processo Penal:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim 
de ocorrência e tomar a representação a 
termo, se apresentada;

II - colher todas as provas que servi-
rem para o esclarecimento do fato e de 
suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 (quaren-
ta e oito) horas, expediente apartado ao 
juiz com o pedido da ofendida, para a 
concessão de medidas protetivas de ur-
gência;

IV - determinar que se proceda ao 
exame de corpo de delito da ofendida 
e requisitar outros exames periciais ne-
cessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;
VI - ordenar a identificação do agres-

sor e fazer juntar aos autos sua folha 
de antecedentes criminais, indicando 
a existência de mandado de prisão ou 
registro de outras ocorrências policiais 
contra ele;
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VI-A - verificar se o agressor possui 
registro de porte ou posse de arma de 
fogo e, na hipótese de existência, juntar 
aos autos essa informação, bem como 
notificar a ocorrência à instituição res-
ponsável pela concessão do registro ou 
da emissão do porte, nos termos da Lei 
nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 
(Estatuto do Desarmamento);    (Incluí-
do pela Lei nº 13.880, de 2019)

VII - remeter, no prazo legal, os autos 
do inquérito policial ao juiz e ao Minis-
tério Público.

§ 1º O pedido da ofendida será 
tomado a termo pela autoridade policial 
e deverá conter:

I - qualificação da ofendida e do agres-
sor;

II - nome e idade dos dependentes;
III - descrição sucinta do fato e das me-

didas protetivas solicitadas pela ofendida.
IV - informação sobre a condição de a 

ofendida ser pessoa com deficiência e se 
da violência sofrida resultou deficiência ou 
agravamento de deficiência preexisten-
te. (Incluído pela Lei nº 13.836, de 2019)

§ 2º A autoridade policial deverá 
anexar ao documento referido no § 1º o 
boletim de ocorrência e cópia de todos 
os documentos disponíveis em posse da 
ofendida.

§ 3º Serão admitidos como meios de 
prova os laudos ou prontuários médicos 
fornecidos por hospitais e postos de 
saúde.

Art. 12-A. Os Estados e o Distrito Fe-
deral, na formulação de suas políticas 
e planos de atendimento à mulher em 
situação de violência doméstica e fa-
miliar, darão prioridade, no âmbito da 
Polícia Civil, à criação de Delegacias Es-
pecializadas de Atendimento à Mulher 
(Deams), de Núcleos Investigativos de 
Feminicídio e de equipes especializadas 
para o atendimento e a investigação das 
violências graves contra a mulher.

Art. 12-B. (VETADO). (Incluído pela Lei 
nº 13.505, de 2017)

§ 1º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 
13.505, de 2017)

§ 2º (VETADO. (Incluído pela Lei nº 
13.505, de 2017)

§ 3º A autoridade policial poderá 
requisitar os serviços públicos 
necessários à defesa da mulher em 

situação de violência doméstica e 
familiar e de seus dependentes. (Incluí-
do pela Lei nº 13.505, de 2017)

Art. 12-C.  Verificada a existência de 
risco atual ou iminente à vida ou à inte-
gridade física ou psicológica da mulher 
em situação de violência doméstica e fa-
miliar, ou de seus dependentes, o agres-
sor será imediatamente afastado do lar, 
domicílio ou local de convivência com a 
ofendida:    (Redação dada pela Lei nº 
14.188, de 2021)

I - pela autoridade judicial; (Incluído 
pela Lei nº 13.827, de 2019)

II - pelo delegado de polícia, quando 
o Município não for sede de comarca; 
ou (Incluído pela Lei nº 13.827, de 2019)

III - pelo policial, quando o Município 
não for sede de comarca e não houver 
delegado disponível no momento da 
denúncia. (Incluído pela Lei nº 13.827, 
de 2019)

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III 
do caput deste artigo, o juiz será comu-
nicado no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas e decidirá, em igual prazo, 
sobre a manutenção ou a revogação da 
medida aplicada, devendo dar ciência 
ao Ministério Público concomitantemen-
te. (Incluído pela Lei nº 13.827, de 2019)

§ 2º Nos casos de risco à integridade 
física da ofendida ou à efetividade da 
medida protetiva de urgência, não 
será concedida liberdade provisória ao 
preso. (Incluído pela Lei nº 13.827, de 
2019)

TÍTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13. Ao processo, ao julgamento 
e à execução das causas cíveis e crimi-
nais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher 
aplicar-se-ão as normas dos Códigos de 
Processo Penal e Processo Civil e da le-
gislação específica relativa à criança, ao 
adolescente e ao idoso que não confli-
tarem com o estabelecido nesta Lei.

Art. 14. Os Juizados de Violência Do-
méstica e Familiar contra a Mulher, órgãos 
da Justiça Ordinária com competência 
cível e criminal, poderão ser criados pela 
União, no Distrito Federal e nos Territórios, 
e pelos Estados, para o processo, o julga-
mento e a execução das causas decorren-
tes da prática de violência doméstica e 
familiar contra a mulher.

Parágrafo único. Os atos processuais 
poderão realizar-se em horário noturno, 
conforme dispuserem as normas de or-
ganização judiciária.

Art. 14-A. A ofendida tem a opção 
de propor ação de divórcio ou de dis-
solução de união estável no Juizado de 
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Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher.  (Incluído pela Lei nº 13.894, de 
2019)

§ 1º Exclui-se da competência dos 
Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher a pretensão 
relacionada à partilha de bens.  (Incluí-
do pela Lei nº 13.894, de 2019)

§ 2º Iniciada a situação de violência 
doméstica e familiar após o ajuizamento 
da ação de divórcio ou de dissolução de 
união estável, a ação terá preferência no 
juízo onde estiver.  (Incluído pela Lei nº 
13.894, de 2019)

Art. 15. É competente, por opção da 
ofendida, para os processos cíveis regi-
dos por esta Lei, o Juizado:

I - do seu domicílio ou de sua resi-
dência;

II - do lugar do fato em que se ba-
seou a demanda;

III - do domicílio do agressor.
Art. 16. Nas ações penais públicas 

condicionadas à representação da ofen-
dida de que trata esta Lei, só será admi-
tida a renúncia à representação peran-
te o juiz, em audiência especialmente 
designada com tal finalidade, antes do 
recebimento da denúncia e ouvido o 
Ministério Público.

Art. 17. É vedada a aplicação, nos 
casos de violência doméstica e familiar 
contra a mulher, de penas de cesta bá-
sica ou outras de prestação pecuniária, 
bem como a substituição de pena que 
implique o pagamento isolado de multa.

CAPÍTULO II
DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA
Seção I

Disposições Gerais

Art. 18. Recebido o expediente com o 
pedido da ofendida, caberá ao juiz, no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas:

I - conhecer do expediente e do pedi-
do e decidir sobre as medidas protetivas 
de urgência;

II - determinar o encaminhamento da 
ofendida ao órgão de assistência judi-
ciária, quando for o caso, inclusive para 
o ajuizamento da ação de separação 
judicial, de divórcio, de anulação de ca-
samento ou de dissolução de união es-
tável perante o juízo competente;    (Re-
dação dada pela Lei nº 13.894, de 2019)

III - comunicar ao Ministério Público 
para que adote as providências cabíveis.

IV - determinar a apreensão imediata 
de arma de fogo sob a posse do agres-
sor.    (Incluído pela Lei nº 13.880, de 
2019)

Art. 19. As medidas protetivas de ur-
gência poderão ser concedidas pelo juiz, 
a requerimento do Ministério Público ou 
a pedido da ofendida.

§ 1º As medidas protetivas de 
urgência poderão ser concedidas de 
imediato, independentemente de 
audiência das partes e de manifestação 
do Ministério Público, devendo este ser 
prontamente comunicado.

§ 2º As medidas protetivas de 
urgência serão aplicadas isolada 
ou cumulativamente, e poderão ser 
substituídas a qualquer tempo por 
outras de maior eficácia, sempre que os 
direitos reconhecidos nesta Lei forem 
ameaçados ou violados.

§ 3º Poderá o juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou a pedido da ofendida, 
conceder novas medidas protetivas de 
urgência ou rever aquelas já concedidas, se 
entender necessário à proteção da ofendida, 
de seus familiares e de seu patrimônio, 
ouvido o Ministério Público.

Art. 20. Em qualquer fase do inquérito 
policial ou da instrução criminal, caberá 
a prisão preventiva do agressor, decre-
tada pelo juiz, de ofício, a requerimento 
do Ministério Público ou mediante re-
presentação da autoridade policial.

Parágrafo único. O juiz poderá re-
vogar a prisão preventiva se, no curso 
do processo, verificar a falta de motivo 
para que subsista, bem como de novo 
decretá-la, se sobrevierem razões que a 
justifiquem.

Art. 21. A ofendida deverá ser noti-
ficada dos atos processuais relativos ao 
agressor, especialmente dos pertinentes 
ao ingresso e à saída da prisão, sem pre-
juízo da intimação do advogado consti-
tuído ou do defensor público.

Parágrafo único. A ofendida não po-
derá entregar intimação ou notificação 
ao agressor .

Seção II
Das Medidas Protetivas de Urgên-

cia que Obrigam o Agressor

Art. 22. Constatada a prática de vio-
lência doméstica e familiar contra a mu-
lher, nos termos desta Lei, o juiz poderá 
aplicar, de imediato, ao agressor, em 
conjunto ou separadamente, as seguin-
tes medidas protetivas de urgência, en-
tre outras:

I - suspensão da posse ou restrição 
do porte de armas, com comunicação 
ao órgão competente, nos termos da Lei 
nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 ;



161

Anotações

D
. H

U
M

A
N

O
S

II - afastamento do lar, domicílio ou 
local de convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas con-
dutas, entre as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus 
familiares e das testemunhas, fixando o 
limite mínimo de distância entre estes e 
o agressor;

b) contato com a ofendida, seus fami-
liares e testemunhas por qualquer meio 
de comunicação;

c) frequentação de determinados lu-
gares a fim de preservar a integridade 
física e psicológica da ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visi-
tas aos dependentes menores, ouvida a 
equipe de atendimento multidisciplinar 
ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisio-
nais ou provisórios.

VI – comparecimento do agressor a 
programas de recuperação e reeducação; 
e (Incluído pela Lei nº 13.984, de 2020)

VII – acompanhamento psicossocial do 
agressor, por meio de atendimento indivi-
dual e/ou em grupo de apoio.       (Incluí-
do pela Lei nº 13.984, de 2020)

§ 1º As medidas referidas neste 
artigo não impedem a aplicação de 
outras previstas na legislação em vigor, 
sempre que a segurança da ofendida ou 
as circunstâncias o exigirem, devendo 
a providência ser comunicada ao 
Ministério Público.

§ 2º Na hipótese de aplicação do 
inciso I, encontrando-se o agressor nas 
condições mencionadas no caput e in-
cisos do art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 
de dezembro de 2003, o juiz comunicará 
ao respectivo órgão, corporação ou ins-
tituição as medidas protetivas de urgên-
cia concedidas e determinará a restrição 
do porte de armas, ficando o superior 
imediato do agressor responsável pelo 
cumprimento da determinação judicial, 
sob pena de incorrer nos crimes de pre-
varicação ou de desobediência, confor-
me o caso.

§ 3º Para garantir a efetividade das 
medidas protetivas de urgência, poderá 
o juiz requisitar, a qualquer momento, 
auxílio da força policial.

§ 4º Aplica-se às hipóteses previstas 
neste artigo, no que couber, o disposto 
no caput e nos §§ 5º e 6º do art. 461 da 
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
(Código de Processo Civil).

Seção III
Das Medidas Protetivas de Urgên-

cia à Ofendida

Art. 23. Poderá o juiz, quando neces-
sário, sem prejuízo de outras medidas:

I - encaminhar a ofendida e seus de-
pendentes a programa oficial ou comu-
nitário de proteção ou de atendimento;

II - determinar a recondução da ofen-
dida e a de seus dependentes ao res-
pectivo domicílio, após afastamento do 
agressor;

III - determinar o afastamento da 
ofendida do lar, sem prejuízo dos direi-
tos relativos a bens, guarda dos filhos e 
alimentos;

IV - determinar a separação de cor-
pos.

V - determinar a matrícula dos de-
pendentes da ofendida em instituição 
de educação básica mais próxima do 
seu domicílio, ou a transferência deles 
para essa instituição, independente-
mente da existência de vaga.    (Incluído 
pela Lei nº 13.882,  de 2019)

Art. 24. Para a proteção patrimonial 
dos bens da sociedade conjugal ou 
daqueles de propriedade particular da 
mulher, o juiz poderá determinar, limi-
narmente, as seguintes medidas, entre 
outras:

I - restituição de bens indevidamente 
subtraídos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a cele-
bração de atos e contratos de compra, 
venda e locação de propriedade em co-
mum, salvo expressa autorização judicial;

III - suspensão das procurações con-
feridas pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de caução provisória, 
mediante depósito judicial, por perdas e 
danos materiais decorrentes da prática 
de violência doméstica e familiar contra 
a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar 
ao cartório competente para os fins pre-
vistos nos incisos II e III deste artigo.

Seção IV 
(Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

Do Crime de Descumprimento de 
Medidas Protetivas de Urgência 

Descumprimento de Medidas Prote-
tivas de Urgência

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial 
que defere medidas protetivas de ur-
gência previstas nesta Lei: (Incluído pela 
Lei nº 13.641, de 2018)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 
(dois) anos. (Incluído pela Lei nº 13.641, 
de 2018)

§ 1º A configuração do crime 
independe da competência civil 
ou criminal do juiz que deferiu as 
medidas. (Incluído pela Lei nº 13.641, de 
2018)

§ 2º Na hipótese de prisão em 
flagrante, apenas a autoridade judicial 
poderá conceder fiança. (Incluído pela 
Lei nº 13.641, de 2018)

§ 3º O disposto neste artigo não 
exclui a aplicação de outras sanções 
cabíveis. (Incluído pela Lei nº 13.641, de 
2018)
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CAPÍTULO III
DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO

Art. 25. O Ministério Público intervirá, 
quando não for parte, nas causas cíveis 
e criminais decorrentes da violência do-
méstica e familiar contra a mulher.

Art. 26. Caberá ao Ministério Público, 
sem prejuízo de outras atribuições, nos 
casos de violência doméstica e familiar 
contra a mulher, quando necessário:

I - requisitar força policial e serviços 
públicos de saúde, de educação, de as-
sistência social e de segurança, entre 
outros;

II - fiscalizar os estabelecimentos 
públicos e particulares de atendimento 
à mulher em situação de violência do-
méstica e familiar, e adotar, de imediato, 
as medidas administrativas ou judiciais 
cabíveis no tocante a quaisquer irregu-
laridades constatadas;

III - cadastrar os casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

CAPÍTULO IV
DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Art. 27. Em todos os atos processuais, 
cíveis e criminais, a mulher em situação 
de violência doméstica e familiar deverá 
estar acompanhada de advogado, res-
salvado o previsto no art. 19 desta Lei.

Art. 28. É garantido a toda mulher em 
situação de violência doméstica e fami-
liar o acesso aos serviços de Defensoria 
Pública ou de Assistência Judiciária Gra-
tuita, nos termos da lei, em sede policial 
e judicial, mediante atendimento espe-
cífico e humanizado.

TÍTULO V
DA EQUIPE DE ATENDIMENTO 

MULTIDISCIPLINAR

Art. 29. Os Juizados de Violência Do-
méstica e Familiar contra a Mulher que 
vierem a ser criados poderão contar com 
uma equipe de atendimento multidisci-
plinar, a ser integrada por profissionais 
especializados nas áreas psicossocial, 
jurídica e de saúde.

Art. 30. Compete à equipe de aten-
dimento multidisciplinar, entre outras 
atribuições que lhe forem reservadas 

pela legislação local, fornecer subsídios 
por escrito ao juiz, ao Ministério Público 
e à Defensoria Pública, mediante laudos 
ou verbalmente em audiência, e desen-
volver trabalhos de orientação, encami-
nhamento, prevenção e outras medidas, 
voltados para a ofendida, o agressor e 
os familiares, com especial atenção às 
crianças e aos adolescentes.

Art. 31. Quando a complexidade do 
caso exigir avaliação mais aprofundada, 
o juiz poderá determinar a manifestação 
de profissional especializado, mediante 
a indicação da equipe de atendimento 
multidisciplinar.

Art. 32. O Poder Judiciário, na ela-
boração de sua proposta orçamentária, 
poderá prever recursos para a criação e 
manutenção da equipe de atendimento 
multidisciplinar, nos termos da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias.

TÍTULO VI
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 33. Enquanto não estruturados os 
Juizados de Violência Doméstica e Fami-
liar contra a Mulher, as varas criminais 
acumularão as competências cível e cri-
minal para conhecer e julgar as causas 
decorrentes da prática de violência do-
méstica e familiar contra a mulher, ob-
servadas as previsões do Título IV desta 
Lei, subsidiada pela legislação proces-
sual pertinente.

Parágrafo único. Será garantido o di-
reito de preferência, nas varas criminais, 
para o processo e o julgamento das cau-
sas referidas no caput.

TÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 34. A instituição dos Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher poderá ser acompanhada pela 
implantação das curadorias necessárias 
e do serviço de assistência judiciária.

Art. 35. A União, o Distrito Federal, os 
Estados e os Municípios poderão criar 
e promover, no limite das respectivas 
competências:      (Vide Lei nº 14.316, 
de 2022)

I - centros de atendimento integral e 
multidisciplinar para mulheres e respec-
tivos dependentes em situação de vio-
lência doméstica e familiar;

II - casas-abrigos para mulheres e 
respectivos dependentes menores em 
situação de violência doméstica e fami-
liar;

III - delegacias, núcleos de defensoria 
pública, serviços de saúde e centros de 
perícia médico-legal especializados no 
atendimento à mulher em situação de 
violência doméstica e familiar;
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IV - programas e campanhas de en-
frentamento da violência doméstica e 
familiar;

V - centros de educação e de reabili-
tação para os agressores.

Art. 36. A União, os Estados, o Distri-
to Federal e os Municípios promoverão 
a adaptação de seus órgãos e de seus 
programas às diretrizes e aos princípios 
desta Lei.

Art. 37. A defesa dos interesses e di-
reitos transindividuais previstos nesta 
Lei poderá ser exercida, concorrente-
mente, pelo Ministério Público e por 
associação de atuação na área, regular-
mente constituída há pelo menos um 
ano, nos termos da legislação civil.

Parágrafo único. O requisito da pré-
-constituição poderá ser dispensado 
pelo juiz quando entender que não há 
outra entidade com representatividade 
adequada para o ajuizamento da de-
manda coletiva.

Art. 38. As estatísticas sobre a violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher 
serão incluídas nas bases de dados dos 
órgãos oficiais do Sistema de Justiça e 
Segurança a fim de subsidiar o sistema 
nacional de dados e informações relati-
vo às mulheres.

Parágrafo único. As Secretarias de Se-
gurança Pública dos Estados e do Distri-
to Federal poderão remeter suas infor-
mações criminais para a base de dados 
do Ministério da Justiça.

Art. 38-A. O juiz competente provi-
denciará o registro da medida protetiva 
de urgência. (Incluído pela Lei nº 13.827, 
de 2019)

Parágrafo único. As medidas prote-
tivas de urgência serão registradas em 
banco de dados mantido e regulamen-
tado pelo Conselho Nacional de Justiça, 
garantido o acesso do Ministério Públi-
co, da Defensoria Pública e dos órgãos 
de segurança pública e de assistência 
social, com vistas à fiscalização e à efeti-
vidade das medidas protetivas. (Incluído 
pela Lei nº 13.827, de 2019)

Art. 39. A União, os Estados, o Dis-
trito Federal e os Municípios, no limite 
de suas competências e nos termos das 
respectivas leis de diretrizes orçamentá-
rias, poderão estabelecer dotações or-
çamentárias específicas, em cada exer-
cício financeiro, para a implementação 
das medidas estabelecidas nesta Lei.

Art. 40. As obrigações previstas nesta 
Lei não excluem outras decorrentes dos 
princípios por ela adotados.

Art. 41. Aos crimes praticados com 
violência doméstica e familiar contra a 
mulher, independentemente da pena 
prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995.

Art. 42. O art. 313 do Decreto-Lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941 (Códi-
go de Processo Penal), passa a vigorar 
acrescido do seguinte inciso IV:

“Art. 313. .................................................
................................................................
IV - se o crime envolver violência do-

méstica e familiar contra a mulher, nos 
termos da lei específica, para garantir a 
execução das medidas protetivas de ur-
gência.” (NR)

Art. 43. A alínea f do inciso II do art. 
61 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940 (Código Penal), passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 61. ..................................................
.................................................................
II - ............................................................
.................................................................
f) com abuso de autoridade ou pre-

valecendo-se de relações domésticas, 
de coabitação ou de hospitalidade, ou 
com violência contra a mulher na forma 
da lei específica;

........................................................... ” (NR)

Art. 44. O art. 129 do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Có-
digo Penal), passa a vigorar com as se-
guintes alterações:

“Art. 129. ..................................................
..................................................................
§ 9º Se a lesão for praticada contra 

ascendente, descendente, irmão, 
cônjuge ou companheiro, ou com 
quem conviva ou tenha convivido, ou, 
ainda, prevalecendo-se o agente das 
relações domésticas, de coabitação ou 
de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 
3 (três) anos.

..................................................................
§ 11. Na hipótese do § 9º deste artigo, 

a pena será aumentada de um terço se 
o crime for cometido contra pessoa 
portadora de deficiência.” (NR)

Art. 45. O art. 152 da Lei nº 7.210, de 
11 de julho de 1984 (Lei de Execução 
Penal), passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 152. ...................................................
Parágrafo único. Nos casos de vio-

lência doméstica contra a mulher, o juiz 
poderá determinar o comparecimento 
obrigatório do agressor a programas de 
recuperação e reeducação.” (NR)

Art. 46. Esta Lei entra em vigor 45 
(quarenta e cinco) dias após sua publi-
cação.

Brasília, 7 de agosto de 2006; 185º da 
Independência e 118º da República.
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ESTATUTO DA IGUALDADE 
RACIAL

Fique Atento!
Esta lei contempla áreas de 
educação, cultura, esporte, la-
zer, saúde, trabalho, defesa 
dos direitos das comunidades 
remanescentes de quilombos 
e proteção de religiões de ma-
trizes africanas. A norma traz o 
importante conceito sobre dis-
criminação racial que é definida 
como toda distinção, exclusão, 
restrição ou preferência basea-
da em raça, cor, descendência 
ou origem nacional ou étnica. 
A lei define ainda, entre outros 
conceitos, a desigualdade racial 
como toda situação injustificada 
de diferenciação de acesso ou 
fruição de bens, serviços e opor-
tunidades nas áreas pública e 
privada em virtude de raça, cor, 
descendência ou origem nacio-
nal e étnica.
Com base no Estatuto da Igual-
dade Racial é possível exigir do 
Estado medidas concretas para 
atender um interesse individual 
ou coletivo, bem como pode 
um ente político exigir do outro 
a sua contribuição nos proje-
tos e ações destinadas a com-
bater a “discriminação racial” e 
as “desigualdades raciais” que 
atingem os afro-brasileiros.
A lei determina que, na exe-
cução de programas e ações 
constantes do Plano Plurianual 
(PPA) e do orçamento da União, 
deverão ser observadas as polí-
ticas públicas para promoção da 
igualdade e da inclusão social 
da população negra. Foi criado 
também o Sistema Nacional de 
Promoção da Igualdade Racial 
(Sinapir), para facilitar a conse-
cução das normas estabelecidas.
De acordo com essa legislação, 
é dever do Estado e da socieda-
de garantir a igualdade de opor-
tunidades a todos os brasileiros. 
Para facilitar a participação da 
população negra nas atividades 
econômicas, sociais, políticas 
e culturais do país, a lei institui 
o princípio da inclusão nas po-
líticas públicas e a adoção de 
medidas governamentais para 
a superação das desigualdades 
étnicas decorrentes do precon-
ceito e da discriminação.

LEI Nº 12.288, DE 20 DE JULHO DE 
2010.

Institui o Estatuto da Igualdade Racial; 
altera as Leis nos 7.716, de 5 de janeiro 
de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 
7.347, de 24 de julho de 1985, e 10.778, 
de 24 de novembro de 2003.

O PRESIDENTE DA REPÚBLI-
CA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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 Es-
tatuto, considera-se:

I - discriminação racial ou étnico-ra-
cial: 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 fun-
damentais nos campos político, econô-
mico, social, cultural ou em qualquer 
outro campo da vida pública ou privada;

II - desigualdade racial: toda situação 
injustificada de diferenciação de acesso 
e fruição de bens, serviços e oportuni-
dades, nas esferas pública e privada, em 
virtude de raça, cor, descendência ou 
origem nacional ou étnica;

III - desigualdade de gênero e raça: 
assimetria existente no âmbito da so-
ciedade que acentua a distância social 
entre mulheres negras e os demais seg-
mentos sociais;

IV - população negra: o conjunto de 
pessoas que se autodeclaram pretas e 
pardas, conforme o quesito cor ou raça 
usado pela Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), ou que 
adotam autodefinição análoga;

V - políticas públicas: as ações, inicia-
tivas e programas adotados pelo Esta-
do no cumprimento de suas atribuições 
institucionais;

VI - ações afirmativas: os programas e 
medidas especiais adotados pelo Estado 
e pela iniciativa privada para a correção 
das desigualdades raciais e para a pro-
moção da igualdade de oportunidades.

Art. 2o  É dever do Estado e da 
sociedade garantir a igualdade de 
oportunidades, reconhecendo a todo 
cidadão brasileiro, independentemente 
da etnia ou da cor da pele, o direito 
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à participação na comunidade, 
especialmente nas atividades políticas, 
econômicas, empresariais, educacionais, 
culturais e esportivas, defendendo sua 
dignidade e seus valores religiosos e 
culturais.

Art. 3o  Além das normas 
constitucionais relativas aos princípios 
fundamentais, aos direitos e garantias 
fundamentais e aos direitos sociais, 
econômicos e culturais, o Estatuto da 
Igualdade Racial adota como diretriz 
político-jurídica a inclusão das vítimas de 
desigualdade étnico-racial, a valorização 
da igualdade étnica e o fortalecimento 
da identidade nacional brasileira.

Art. 4o  A participação da população 
negra, em condição de igualdade de 
oportunidade, na vida econômica, social, 
política e cultural do País será promovida, 
prioritariamente, por meio de:

I - inclusão nas políticas públicas de 
desenvolvimento econômico e social;

II - adoção de medidas, programas e 
políticas de ação afirmativa;

III - modificação das estruturas ins-
titucionais do Estado para o adequado 
enfrentamento e a superação das desi-
gualdades étnicas decorrentes do pre-
conceito e da discriminação étnica;

IV - promoção de ajustes normativos 
para aperfeiçoar o combate à discrimi-
nação étnica e às desigualdades étnicas 
em todas as suas manifestações indivi-
duais, institucionais e estruturais;

V - eliminação dos obstáculos histó-
ricos, socioculturais e institucionais que 
impedem a representação da diversida-
de étnica nas esferas pública e privada;

VI - estímulo, apoio e fortalecimento 
de iniciativas oriundas da sociedade civil 
direcionadas à promoção da igualdade 
de oportunidades e ao combate às desi-
gualdades étnicas, inclusive mediante a 
implementação de incentivos e critérios 
de condicionamento e prioridade no 
acesso aos recursos públicos;

VII - implementação de programas 
de ação afirmativa destinados ao en-
frentamento das desigualdades étnicas 
no tocante à educação, cultura, esporte 
e lazer, saúde, segurança, trabalho, mo-
radia, meios de comunicação de massa, 
financiamentos públicos, acesso à terra, 
à Justiça, e outros.

Parágrafo único.  Os programas de 
ação afirmativa constituir-se-ão em po-
líticas públicas destinadas a reparar as 
distorções e desigualdades sociais e de-
mais práticas discriminatórias adotadas, 
nas esferas pública e privada, durante o 
processo de formação social do País.

Art. 5o  Para a consecução dos 
objetivos desta Lei, é instituído o Sistema 
Nacional de Promoção da Igualdade 
Racial (Sinapir), conforme estabelecido 
no Título III.

TÍTULO II
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I
DO DIREITO À SAÚDE

Art. 6o  O direito à saúde da população 
negra será garantido pelo poder público 
mediante políticas universais, sociais e 
econômicas destinadas à redução do 
risco de doenças e de outros agravos.

§ 1o  O acesso universal e igualitário 
ao Sistema Único de Saúde (SUS) para 
promoção, proteção e recuperação 
da saúde da população negra será 
de responsabilidade dos órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais, 
distritais e municipais, da administração 
direta e indireta.

§ 2o  O poder público garantirá 
que o segmento da população negra 
vinculado aos seguros privados de 
saúde seja tratado sem discriminação.

Art. 7o  O conjunto de ações de saúde 
voltadas à população negra constitui a 
Política Nacional de Saúde Integral da 
População Negra, organizada de acordo 
com as diretrizes abaixo especificadas:

I - ampliação e fortalecimento da par-
ticipação de lideranças dos movimentos 
sociais em defesa da saúde da popula-
ção negra nas instâncias de participação 
e controle social do SUS;

II - produção de conhecimento cien-
tífico e tecnológico em saúde da popu-
lação negra;

III - desenvolvimento de processos 
de informação, comunicação e educa-
ção para contribuir com a redução das 
vulnerabilidades da população negra.

Art. 8o  Constituem objetivos da 
Política Nacional de Saúde Integral da 
População Negra:

I - a promoção da saúde integral da 
população negra, priorizando a redução 
das desigualdades étnicas e o combate 
à discriminação nas instituições e servi-
ços do SUS;

II - a melhoria da qualidade dos sis-
temas de informação do SUS no que 
tange à coleta, ao processamento e à 
análise dos dados desagregados por 
cor, etnia e gênero;

III - o fomento à realização de estu-
dos e pesquisas sobre racismo e saúde 
da população negra;
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IV - a inclusão do conteúdo da saúde 
da população negra nos processos de 
formação e educação permanente dos 
trabalhadores da saúde;

V - a inclusão da temática saúde da 
população negra nos processos de for-
mação política das lideranças de movi-
mentos sociais para o exercício da parti-
cipação e controle social no SUS.

Parágrafo único.  Os moradores das 
comunidades de remanescentes de 
quilombos serão beneficiários de in-
centivos específicos para a garantia do 
direito à saúde, incluindo melhorias nas 
condições ambientais, no saneamento 
básico, na segurança alimentar e nutri-
cional e na atenção integral à saúde.

CAPÍTULO II
DO DIREITO À EDUCAÇÃO, À CUL-
TURA, AO ESPORTE E AO LAZER

Seção I
Disposições Gerais

Art. 9o  A população negra tem 
direito a participar de atividades 
educacionais, culturais, esportivas e 
de lazer adequadas a seus interesses e 
condições, de modo a contribuir para o 
patrimônio cultural de sua comunidade 
e da sociedade brasileira.

Art. 10.  Para o cumprimento do dis-
posto no art. 9o, os governos federal, es-
taduais, distrital e municipais adotarão 
as seguintes providências:

I - promoção de ações para viabilizar 
e ampliar o acesso da população negra 
ao ensino gratuito e às atividades espor-
tivas e de lazer;

II - apoio à iniciativa de entidades que 
mantenham espaço para promoção so-
cial e cultural da população negra;

III - desenvolvimento de campanhas 
educativas, inclusive nas escolas, para 
que a solidariedade aos membros da 
população negra faça parte da cultura 
de toda a sociedade;

IV - implementação de políticas pú-
blicas para o fortalecimento da juventu-
de negra brasileira.

Seção II
Da Educação

Art. 11.  Nos estabelecimentos de 
ensino fundamental e de ensino mé-
dio, públicos e privados, é obrigatório o 
estudo da história geral da África e da 
história da população negra no Brasil, 
observado o disposto na Lei no 9.394, de 
20 de dezembro de 1996.

§ 1o  Os conteúdos referentes à 
história da população negra no Brasil 
serão ministrados no âmbito de 
todo o currículo escolar, resgatando 
sua contribuição decisiva para o 
desenvolvimento social, econômico, 
político e cultural do País.

§ 2o  O órgão competente do Poder Executivo 
fomentará a formação inicial e continuada de 
professores e a elaboração de material didático 
específico para o cumprimento do disposto 
no caput deste artigo.

§ 3o  Nas datas comemorativas de 
caráter cívico, os órgãos responsáveis 
pela educação incentivarão a participação 
de intelectuais e representantes do 
movimento negro para debater com os 
estudantes suas vivências relativas ao 
tema em comemoração.

Art. 12.  Os órgãos federais, distritais 
e estaduais de fomento à pesquisa e à 
pós-graduação poderão criar incentivos 
a pesquisas e a programas de estudo 
voltados para temas referentes às rela-
ções étnicas, aos quilombos e às ques-
tões pertinentes à população negra.

Art. 13.  O Poder Executivo federal, 
por meio dos órgãos competentes, in-
centivará as instituições de ensino supe-
rior públicas e privadas, sem prejuízo da 
legislação em vigor, a:

I - resguardar os princípios da ética 
em pesquisa e apoiar grupos, núcleos e 
centros de pesquisa, nos diversos pro-
gramas de pós-graduação que desen-
volvam temáticas de interesse da popu-
lação negra;

II - incorporar nas matrizes curricula-
res dos cursos de formação de profes-
sores temas que incluam valores con-
cernentes à pluralidade étnica e cultural 
da sociedade brasileira;

III - desenvolver programas de exten-
são universitária destinados a aproximar 
jovens negros de tecnologias avançadas, 
assegurado o princípio da proporciona-
lidade de gênero entre os beneficiários;

IV - estabelecer programas de coope-
ração técnica, nos estabelecimentos de 
ensino públicos, privados e comunitários, 
com as escolas de educação infantil, en-
sino fundamental, ensino médio e ensino 
técnico, para a formação docente basea-
da em princípios de equidade, de tolerân-
cia e de respeito às diferenças étnicas.

Art. 14.  O poder público estimulará e 
apoiará ações socioeducacionais realiza-
das por entidades do movimento negro 
que desenvolvam atividades voltadas 
para a inclusão social, mediante coope-
ração técnica, intercâmbios, convênios e 
incentivos, entre outros mecanismos.
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Art. 15.  O poder público adotará pro-
gramas de ação afirmativa.

Art. 16.  O Poder Executivo federal, 
por meio dos órgãos responsáveis pe-
las políticas de promoção da igualdade 
e de educação, acompanhará e avaliará 
os programas de que trata esta Seção.

Seção III
Da Cultura

Art. 17.  O poder público garantirá o 
reconhecimento das sociedades negras, 
clubes e outras formas de manifesta-
ção coletiva da população negra, com 
trajetória histórica comprovada, como 
patrimônio histórico e cultural, nos ter-
mos dos arts. 215 e 216 da Constituição 
Federal.

Art. 18.  É assegurado aos remanes-
centes das comunidades dos quilombos 
o direito à preservação de seus usos, 
costumes, tradições e manifestos reli-
giosos, sob a proteção do Estado.

Parágrafo único.  A preservação dos 
documentos e dos sítios detentores de 
reminiscências históricas dos antigos 
quilombos, tombados nos termos do § 
5o do art. 216 da Constituição Federal, 
receberá especial atenção do poder pú-
blico.

Art. 19.  O poder público incentiva-
rá a celebração das personalidades e 
das datas comemorativas relacionadas 
à trajetória do samba e de outras ma-
nifestações culturais de matriz africana, 
bem como sua comemoração nas ins-
tituições de ensino públicas e privadas.

Art. 20.  O poder público garantirá o 
registro e a proteção da capoeira, em 
todas as suas modalidades, como bem 
de natureza imaterial e de formação da 
identidade cultural brasileira, nos ter-
mos do art. 216 da Constituição Federal.

Parágrafo único.  O poder público 
buscará garantir, por meio dos atos nor-
mativos necessários, a preservação dos 
elementos formadores tradicionais da 
capoeira nas suas relações internacionais.

Seção IV
Do Esporte e Lazer

Art. 21.  O poder público fomentará 
o pleno acesso da população negra às 
práticas desportivas, consolidando o es-
porte e o lazer como direitos sociais.

Art. 22.  A capoeira é reconhecida 
como desporto de criação nacional, nos 
termos do art. 217 da Constituição Fe-
deral.

§ 1o  A atividade de capoeirista será 
reconhecida em todas as modalidades 
em que a capoeira se manifesta, seja 
como esporte, luta, dança ou música, 
sendo livre o exercício em todo o 
território nacional.

§ 2o  É facultado o ensino da capoeira 
nas instituições públicas e privadas 
pelos capoeiristas e mestres tradicionais, 
pública e formalmente reconhecidos.

CAPÍTULO III
DO DIREITO À LIBERDADE DE 

CONSCIÊNCIA E DE CRENÇA E AO 
LIVRE EXERCÍCIO DOS CULTOS RELI-

GIOSOS

Art. 23.  É inviolável a liberdade de 
consciência e de crença, sendo assegu-
rado o livre exercício dos cultos religio-
sos e garantida, na forma da lei, a prote-
ção aos locais de culto e a suas liturgias.

Art. 24.  O direito à liberdade de cons-
ciência 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 pri-
vada, de lugares reservados para tais fins;

II - a celebração de festividades e ce-
rimônias de acordo com preceitos das 
respectivas religiões;

III - a fundação e a manutenção, por 
iniciativa privada, de instituições benefi-
centes ligadas às respectivas convicções 
religiosas;

IV - a produção, a comercialização, a 
aquisição e o uso de artigos e materiais 
religiosos adequados aos costumes e às 
práticas fundadas na respectiva religio-
sidade, ressalvadas as condutas vedadas 
por legislação específica;

V - a produção e a divulgação de pu-
blicações relacionadas ao exercício e à 
difusão das religiões de matriz africana;

VI - a coleta de contribuições finan-
ceiras de pessoas naturais e jurídicas de 
natureza privada para a manutenção 
das atividades religiosas e sociais das 
respectivas religiões;

VII - o acesso aos órgãos e aos meios 
de comunicação para divulgação das 
respectivas religiões;

VIII - a comunicação ao Ministério 
Público para abertura de ação penal em 
face de atitudes e práticas de intolerân-
cia religiosa nos meios de comunicação 
e em quaisquer outros locais.

Art. 25.  É assegurada a assistência 
religiosa aos praticantes de religiões de 
matrizes africanas internados em hospi-



168

Anotações

D
. H

U
M

A
N

O
S

tais ou em outras instituições de inter-
nação coletiva, inclusive àqueles subme-
tidos a pena privativa de liberdade.

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 segui-
dores, especialmente com o objetivo de:

I - coibir a utilização dos meios de co-
municação social para a difusão de pro-
posições, imagens ou abordagens que 
exponham pessoa ou grupo ao ódio ou 
ao desprezo por motivos fundados na 
religiosidade de matrizes africanas;

II - inventariar, restaurar e proteger 
os documentos, obras e outros bens de 
valor artístico e cultural, os monumen-
tos, mananciais, flora e sítios arqueoló-
gicos vinculados às religiões de matrizes 
africanas;

III - assegurar a participação propor-
cional de representantes das religiões 
de matrizes africanas, ao lado da re-
presentação das demais religiões, em 
comissões, conselhos, órgãos e outras 
instâncias de deliberação vinculadas ao 
poder público.

CAPÍTULO IV
DO ACESSO À TERRA E À MORA-

DIA ADEQUADA
Seção I

Do Acesso à Terra

Art. 27.  O poder público elaborará e 
implementará políticas públicas capazes 
de promover o acesso da população ne-
gra à terra e às atividades produtivas no 
campo.

Art. 28.  Para incentivar o desenvol-
vimento das atividades produtivas da 
população negra no campo, o poder 
público promoverá ações para viabilizar 
e ampliar o seu acesso ao financiamento 
agrícola.

Art. 29.  Serão assegurados à popu-
lação negra a assistência técnica rural, a 
simplificação do acesso ao crédito agrí-
cola e o fortalecimento da infraestrutura 
de logística para a comercialização da 
produção.

Art. 30.  O poder público promoverá 
a educação e a orientação profissional 
agrícola para os trabalhadores negros e 
as comunidades negras rurais.

Art. 31.  Aos remanescentes das co-
munidades dos quilombos que estejam 
ocupando suas terras é reconhecida a 
propriedade definitiva, devendo o Esta-
do emitir-lhes os títulos respectivos.

Art. 32.  O Poder Executivo federal 
elaborará e desenvolverá políticas públi-
cas especiais voltadas para o desenvol-
vimento sustentável dos remanescentes 
das comunidades dos quilombos, res-
peitando as tradições de proteção am-
biental das comunidades.

Art. 33.  Para fins de política agrícola, 
os remanescentes das comunidades dos 
quilombos receberão dos órgãos com-
petentes tratamento especial diferencia-
do, assistência técnica e linhas especiais 
de financiamento público, destinados à 
realização de suas atividades produtivas 
e de infraestrutura.

Art. 34.  Os remanescentes das comu-
nidades dos quilombos se beneficiarão 
de todas as iniciativas previstas nesta 
e em outras leis para a promoção da 
igualdade étnica.

Seção II
Da Moradia

Art. 35.  O poder público garantirá 
a implementação de políticas públi-
cas para assegurar o direito à moradia 
adequada da população negra que vive 
em favelas, cortiços, áreas urbanas su-
butilizadas, degradadas ou em processo 
de degradação, a fim de reintegrá-las à 
dinâmica urbana e promover melhorias 
no ambiente e na qualidade de vida.

Parágrafo único.  O direito à mora-
dia adequada, para os efeitos desta Lei, 
inclui não apenas o provimento habita-
cional, mas também a garantia da in-
fraestrutura urbana e dos equipamentos 
comunitários associados à função habi-
tacional, bem como a assistência técnica 
e jurídica para a construção, a reforma 
ou a regularização fundiária da habita-
ção em área urbana.

Art. 36.  Os programas, projetos e ou-
tras ações governamentais realizadas no 
âmbito do Sistema Nacional de Habita-
ção de Interesse Social (SNHIS), regula-
do pela Lei no 11.124, de 16 de junho 
de 2005, devem considerar as peculiari-
dades sociais, econômicas e culturais da 
população negra.

Parágrafo único.  Os Estados, o Distri-
to Federal e os Municípios estimularão 
e facilitarão a participação de organiza-
ções e movimentos representativos da 
população negra na composição dos 
conselhos constituídos para fins de apli-
cação do Fundo Nacional de Habitação 
de Interesse Social (FNHIS).

Art. 37.  Os agentes financeiros, pú-
blicos ou privados, promoverão ações 
para viabilizar o acesso da população 
negra aos financiamentos habitacionais.
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CAPÍTULO V
DO TRABALHO

Art. 38.  A implementação de políticas 
voltadas para a inclusão da população 
negra no mercado de trabalho será de 
responsabilidade do poder público, ob-
servando-se:

I - o instituído neste Estatuto;
II - os compromissos assumidos pelo 

Brasil ao ratificar a Convenção Internacio-
nal sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação Racial, de 1965;

III - os compromissos assumidos 
pelo Brasil ao ratificar a Conven-
ção no 111, de 1958, da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), que 
trata da discriminação no emprego e na 
profissão;

IV - os demais compromissos formal-
mente assumidos pelo Brasil perante a 
comunidade internacional.

Art. 39.  O poder público promove-
rá ações que assegurem a igualdade de 
oportunidades no mercado de trabalho 
para a população negra, inclusive me-
diante a implementação de medidas 
visando à promoção da igualdade nas 
contratações do setor público e o incen-
tivo à adoção de medidas similares nas 
empresas e organizações privadas.

§ 1o  A igualdade de oportunidades 
será lograda mediante a adoção de 
políticas e programas de formação 
profissional, de emprego e de geração 
de renda voltados para a população 
negra.

§ 2o  As ações visando a promover a 
igualdade de oportunidades na esfera 
da administração pública far-se-ão 
por meio de normas estabelecidas ou 
a serem estabelecidas em legislação 
específica e em seus regulamentos.

§ 3o  O poder público estimulará, por 
meio de incentivos, a adoção de iguais 
medidas pelo setor privado.

§ 4o  As ações de que trata 
o caput deste artigo assegurarão o 
princípio da proporcionalidade de 
gênero entre os beneficiários.

§ 5o  Será assegurado o acesso ao 
crédito para a pequena produção, 
nos meios rural e urbano, com ações 
afirmativas para mulheres negras.

§ 6o  O poder público promoverá 
campanhas de sensibilização contra 
a marginalização da mulher negra no 
trabalho artístico e cultural.

§ 7o  O poder público promoverá ações 
com o objetivo de elevar a escolaridade 
e a qualificação profissional nos setores 
da economia que contem com alto 
índice de ocupação por trabalhadores 
negros de baixa escolarização.

Art. 40.  O Conselho Deliberativo do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (Co-
defat) formulará políticas, programas 

e projetos voltados para a inclusão da 
população negra no mercado de traba-
lho e orientará a destinação de recursos 
para seu financiamento.

Art. 41.  As ações de emprego e ren-
da, promovidas por meio de financia-
mento para constituição e ampliação 
de pequenas e médias empresas e de 
programas de geração de renda, con-
templarão o estímulo à promoção de 
empresários negros.

Parágrafo único.  O poder público 
estimulará as atividades voltadas ao tu-
rismo étnico com enfoque nos locais, 
monumentos e cidades que retratem a 
cultura, os usos e os costumes da popu-
lação negra.

Art. 42.  O Poder Executivo federal 
poderá implementar critérios para pro-
vimento de cargos em comissão e fun-
ções de confiança destinados a ampliar 
a participação de negros, buscando 
reproduzir a estrutura da distribuição 
étnica nacional ou, quando for o caso, 
estadual, observados os dados demo-
gráficos oficiais.

CAPÍTULO VI
DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

Art. 43.  A produção veiculada pelos 
órgãos de comunicação valorizará a he-
rança cultural e a participação da popu-
lação negra na história do País.

Art. 44.  Na produção de filmes e 
programas destinados à veiculação pe-
las emissoras de televisão e em salas 
cinematográficas, deverá ser adotada 
a prática de conferir oportunidades de 
emprego para atores, figurantes e técni-
cos negros, sendo vedada toda e qual-
quer discriminação de natureza política, 
ideológica, étnica ou artística.

Parágrafo único.  A exigência dispos-
ta no caput não se aplica aos filmes e 
programas que abordem especificidades 
de grupos étnicos determinados.

Art. 45.  Aplica-se à produção de pe-
ças publicitárias destinadas à veiculação 
pelas emissoras de televisão e em salas 
cinematográficas o disposto no art. 44.

Art. 46.  Os órgãos e entidades da 
administração pública federal direta, 
autárquica ou fundacional, as empresas 
públicas e as sociedades de economia 
mista federais deverão incluir cláusulas 
de participação de artistas negros nos 
contratos de realização de filmes, pro-
gramas ou quaisquer outras peças de 
caráter publicitário.

§ 1o  Os órgãos e entidades de 
que trata este artigo incluirão, nas 
especificações para contratação de 
serviços de consultoria, conceituação, 
produção e realização de filmes, 
programas ou peças publicitárias, a 
obrigatoriedade da prática de iguais 
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oportunidades de emprego para as 
pessoas relacionadas com o projeto ou 
serviço contratado.

§ 2o  Entende-se por prática de iguais 
oportunidades de emprego o conjunto de 
medidas sistemáticas executadas com a 
finalidade de garantir a diversidade étnica, 
de sexo e de idade na equipe vinculada ao 
projeto ou serviço contratado.

§ 3o  A autoridade contratante poderá, 
se considerar necessário para garantir 
a prática de iguais oportunidades de 
emprego, requerer auditoria por órgão 
do poder público federal.

§ 4o  A exigência disposta no caput não 
se aplica às produções publicitárias 
quando abordarem especificidades de 
grupos étnicos determinados.

TÍTULO III
DO SISTEMA NACIONAL DE 

PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
(SINAPIR)

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 47.  É instituído o Sistema Nacio-
nal de Promoção da Igualdade Racial 
(Sinapir) como forma de organização e 
de articulação voltadas à implementa-
ção do conjunto de políticas e serviços 
destinados a superar as desigualdades 
étnicas existentes no País, prestados 
pelo poder público federal.

§ 1o  Os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios poderão participar do 
Sinapir mediante adesão.

§ 2o  O poder público federal 
incentivará a sociedade e a iniciativa 
privada a participar do Sinapir.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 48.  São objetivos do Sinapir:
I - promover a igualdade étnica e o 

combate às desigualdades sociais resul-
tantes do racismo, inclusive mediante 
adoção de ações afirmativas;

II - formular políticas destinadas a 
combater os fatores de marginalização 
e a promover a integração social da po-
pulação negra;

III - descentralizar a implementação 
de ações afirmativas pelos governos es-
taduais, distrital e municipais;

IV - articular planos, ações e mecanis-
mos voltados à promoção da igualdade 
étnica;

V - garantir a eficácia dos meios e dos 
instrumentos criados para a implemen-
tação das ações afirmativas e o cumpri-
mento das metas a serem estabelecidas.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÊN-

CIA

Art. 49.  O Poder Executivo federal 
elaborará plano nacional de promoção 
da igualdade racial contendo as metas, 
princípios e diretrizes para a implementa-
ção da Política Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial (PNPIR).

§ 1o  A elaboração, implementação, 
coordenação, avaliação e 
acompanhamento da PNPIR, bem como 
a organização, articulação e coordenação 
do Sinapir, serão efetivados pelo órgão 
responsável pela política de promoção da 
igualdade étnica em âmbito nacional.

§ 2o  É o Poder Executivo 
federal autorizado a instituir fórum 
intergovernamental de promoção da 
igualdade étnica, a ser coordenado pelo 
órgão responsável pelas políticas de 
promoção da igualdade étnica, com o 
objetivo de implementar estratégias que 
visem à incorporação da política nacional 
de promoção da igualdade étnica nas 
ações governamentais de Estados e 
Municípios.

§ 3o  As diretrizes das políticas nacional 
e regional de promoção da igualdade 
étnica serão elaboradas por órgão 
colegiado que assegure a participação da 
sociedade civil.

Art. 50.  Os Poderes Executivos esta-
duais, distrital e municipais, no âmbito das 
respectivas esferas de competência, po-
derão instituir conselhos de promoção da 
igualdade étnica, de caráter permanente 
e consultivo, compostos por igual número 
de representantes de órgãos e entidades 
públicas e de organizações da sociedade 
civil representativas da população negra.

Parágrafo único.  O Poder Executivo 
priorizará o repasse dos recursos referen-
tes aos programas e atividades previstos 
nesta Lei aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios que tenham criado conselhos 
de promoção da igualdade étnica.

CAPÍTULO IV
DAS OUVIDORIAS PERMANEN-

TES E DO ACESSO À JUSTIÇA E À 
SEGURANÇA

Art. 51.  O poder público federal ins-
tituirá, na forma da lei e no âmbito dos 
Poderes Legislativo e Executivo, Ouvido-
rias Permanentes em Defesa da Igualda-
de Racial, para receber e encaminhar 
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denúncias de preconceito e discrimina-
ção com base em etnia ou cor e acom-
panhar a implementação de medidas 
para a promoção da igualdade.

Art. 52.  É assegurado às vítimas de 
discriminação étnica o acesso aos ór-
gãos de Ouvidoria Permanente, à De-
fensoria Pública, ao Ministério Público 
e ao Poder Judiciário, em todas as suas 
instâncias, para a garantia do cumpri-
mento de seus direitos.

Parágrafo único.  O Estado assegura-
rá atenção às mulheres negras em situa-
ção de violência, garantida a assistência 
física, psíquica, social e jurídica.

Art. 53.  O Estado adotará medidas 
especiais para coibir a violência policial 
incidente sobre a população negra.

Parágrafo único.  O Estado implemen-
tará ações de ressocialização e proteção 
da juventude negra em conflito com a 
lei e exposta a experiências de exclusão 
social.

Art. 54.  O Estado adotará medidas 
para coibir atos de discriminação e 
preconceito praticados por servidores 
públicos em detrimento da população 
negra, observado, no que couber, o dis-
posto na Lei no 7.716, de 5 de janeiro 
de 1989.

Art. 55.  Para a apreciação judicial das 
lesões e das ameaças de lesão aos inte-
resses da população negra decorrentes 
de situações de desigualdade étnica, re-
correr-se-á, entre outros instrumentos, 
à ação civil pública, disciplinada na Lei 
no 7.347, de 24 de julho de 1985.

CAPÍTULO V
DO FINANCIAMENTO DAS INICIA-

TIVAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDA-
DE RACIAL

Art. 56.  Na implementação dos pro-
gramas e das ações constantes dos planos 
plurianuais e dos orçamentos anuais da 
União, deverão ser observadas as políticas 
de ação afirmativa a que se refere o inciso 
VII do art. 4o desta Lei e outras políticas 
públicas que tenham como objetivo 
promover a igualdade de oportunidades 
e a inclusão social da população negra, 
especialmente no que tange a:

I - promoção da igualdade de opor-
tunidades em educação, emprego e 
moradia;

II - financiamento de pesquisas, nas 
áreas de educação, saúde e emprego, 
voltadas para a melhoria da qualidade 
de vida da população negra;

III - incentivo à criação de programas 
e veículos de comunicação destinados à 
divulgação de matérias relacionadas aos 
interesses da população negra;

IV - incentivo à criação e à manuten-
ção de microempresas administradas 
por pessoas autodeclaradas negras;

V - iniciativas que incrementem o 
acesso e a permanência das pessoas ne-
gras na educação fundamental, média, 
técnica e superior;

VI - apoio a programas e projetos dos 
governos estaduais, distrital e munici-
pais e de entidades da sociedade civil 
voltados para a promoção da igualda-
de de oportunidades para a população 
negra;

VII - apoio a iniciativas em defesa da 
cultura, da memória e das tradições afri-
canas e brasileiras.

§ 1o  O Poder Executivo federal 
é autorizado a adotar medidas 
que garantam, em cada exercício, 
a transparência na alocação e na 
execução dos recursos necessários ao 
financiamento das ações previstas neste 
Estatuto, explicitando, entre outros, a 
proporção dos recursos orçamentários 
destinados aos programas de promoção 
da igualdade, especialmente nas áreas 
de educação, saúde, emprego e renda, 
desenvolvimento agrário, habitação 
popular, desenvolvimento regional, 
cultura, esporte e lazer.

§ 2o  Durante os 5 (cinco) primeiros 
anos, a contar do exercício subsequente 
à publicação deste Estatuto, os órgãos 
do Poder Executivo federal que 
desenvolvem políticas e programas 
nas áreas referidas no § 1o deste artigo 
discriminarão em seus orçamentos 
anuais a participação nos programas de 
ação afirmativa referidos no inciso VII 
do art. 4o desta Lei.

§ 3o  O Poder Executivo é autorizado 
a adotar as medidas necessárias para a 
adequada implementação do disposto 
neste artigo, podendo estabelecer 
patamares de participação crescente 
dos programas de ação afirmativa nos 
orçamentos anuais a que se refere o § 
2o deste artigo.

§ 4o  O órgão colegiado do Poder 
Executivo federal responsável pela 
promoção da igualdade racial 
acompanhará e avaliará a programação 
das ações referidas neste artigo nas 
propostas orçamentárias da União.

Art. 57.  Sem prejuízo da destinação 
de recursos ordinários, poderão ser con-
signados nos orçamentos fiscal e da se-
guridade social para financiamento das 
ações de que trata o art. 56:
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I - transferências voluntárias dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios;

II - doações voluntárias de particula-
res;

III - doações de empresas privadas e 
organizações não governamentais, na-
cionais ou internacionais;

IV - doações voluntárias de fundos 
nacionais ou internacionais;

V - doações de Estados estrangeiros, 
por meio de convênios, tratados e acor-
dos internacionais.

TÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 58.  As medidas instituídas nes-
ta Lei não excluem outras em prol da 
população negra que tenham sido ou 
venham a ser adotadas no âmbito da 
União, dos Estados, do Distrito Federal 
ou dos Municípios.

Art. 59.  O Poder Executivo federal 
criará instrumentos para aferir a eficácia 
social das medidas previstas nesta Lei e 
efetuará seu monitoramento constante, 
com a emissão e a divulgação de relató-
rios periódicos, inclusive pela rede mun-
dial de computadores.

Art. 60.  Os arts. 3o e 4o da Lei nº 
7.716, de 1989, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 3o  .........................................................
Parágrafo único.  Incorre na mesma 

pena quem, por motivo de discrimina-
ção de raça, cor, etnia, religião ou pro-
cedência nacional, obstar a promoção 
funcional.” (NR)

“Art. 4o  .........................................................
§ 1º  Incorre na mesma pena quem, 

por motivo de discriminação de raça ou 
de cor ou práticas resultantes do pre-
conceito de descendência ou origem 
nacional ou étnica:

I - deixar de conceder os equipa-
mentos necessários ao empregado em 
igualdade de condições com os demais 
trabalhadores;

II - impedir a ascensão funcional do 
empregado ou obstar outra forma de 
benefício profissional;

III - proporcionar ao empregado tra-
tamento diferenciado no ambiente de 
trabalho, especialmente quanto ao sa-
lário.

§ 2o  Ficará sujeito às penas de multa e 
de prestação de serviços à comunidade, 
incluindo atividades de promoção da 
igualdade racial, quem, em anúncios ou 
qualquer outra forma de recrutamento 
de trabalhadores, exigir aspectos de 
aparência próprios de raça ou etnia 
para emprego cujas atividades não 
justifiquem essas exigências.” (NR)

Art. 61.  Os arts. 3o e 4o da Lei nº 9.029, 
de 13 de abril de 1995, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 3o  Sem prejuízo do prescrito 
no art. 2o e nos dispositivos legais 
que tipificam os crimes resultantes de 
preconceito de etnia, raça ou cor, as 
infrações do disposto nesta Lei são 
passíveis das seguintes cominações:

................................................................” (NR)
“Art. 4o  O rompimento da relação 

de trabalho por ato discriminatório, 
nos moldes desta Lei, além do direito à 
reparação pelo dano moral, faculta ao 
empregado optar entre:

................................................................” (NR)
Art. 62.  O art. 13 da Lei no 7.347, de 

1985, passa a vigorar acrescido do se-
guinte § 2o, renumerando-se o atual pa-
rágrafo único como § 1o:

“Art. 13.  .......................................................
§ 1o  ................................................................
§ 2º  Havendo acordo ou condena-

ção com fundamento em dano cau-
sado 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.” (NR)

Art. 63.  O § 1o do art. 1o da Lei nº 
10.778, de 24 de novembro de 2003, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1o  .........................................................
§ 1º  Para os efeitos desta Lei, en-

tende-se por violência contra a mulher 
qualquer ação ou conduta, baseada no 
gênero, inclusive decorrente de discri-
minação ou desigualdade étnica, que 
cause morte, dano ou sofrimento físico, 
sexual ou psicológico à mulher, tanto no 
âmbito público quanto no privado.

............................................................” (NR)
Art. 64.  O § 3o do art. 20 da Lei nº 

7.716, de 1989, passa a vigorar acrescido 
do seguinte inciso III:

“Art. 20.  .......................................................
§ 3o  ................................................................
III - a interdição das respectivas men-

sagens ou páginas de informação na 
rede mundial de computadores.
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................................................................” (NR)
Art. 65.  Esta Lei entra em vigor 90 

(noventa) dias após a data de sua pu-
blicação.

Brasília,  20  de julho de 2010; 189o da 
Independência e 122o da República.

ESTATUTO DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA

Fique Atento!

A Lei nº 13.146, de 6 de julho 
de 20152, institui a Lei Brasilei-
ra de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa 
Com Deficiência). A definição de 
pessoa com deficiência pode ser 
extraída do art. 2º do Estatuto:
A compreensão da proteção 
excepcional à pessoa com defi-
ciência deve se basear no prin-
cípio da igualdade. O princípio 
da igualdade tem viés constitu-
cional e com o passar do tempo 
e as decorrentes mudanças so-
ciais, o conceito de “igualdade” 
foi absorvendo novas caracterís-
ticas, para impedir que os seres 
humanos fossem “diferenciados 
pelas leis”, ou seja, que o direito 
positivado viesse a “estabelecer 
distinções entre as pessoas in-
dependentemente do mérito”, e 
a constatação foi a de que “a lei 
sempre discrimina. 
É permitido ao legislador, 
criar leis capazes de assegurar 
o princípio da igualdade 
dispensando tratamentos 
desiguais. Isso significa que o 
legislador discrimina situações, 
de modo que “as pessoas 
compreendidas em umas ou 
em outras vêm a ser colhidas 
por regimes diferentes”, sendo 
que “a algumas pessoas são 
oferecidos determinados 
direitos e obrigações que 
não assistem a outras, por 
abrigadas em diversa categoria, 
regulada por diferente plexo de 
obrigações de direitos”.

LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 
2015.

Institui a Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da 
Pessoa com Deficiência).

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço 
saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:
2 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm.

LIVRO I
PARTE GERAL

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Es-
tatuto da Pessoa com Deficiência), des-
tinada a assegurar e a promover, em 
condições de igualdade, o exercício dos 
direitos e das liberdades fundamentais 
por pessoa com deficiência, visando à 
sua inclusão social e cidadania.

Parágrafo único. Esta Lei tem como 
base a Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo, ratificados pelo Congresso 
Nacional por meio do Decreto Legisla-
tivo nº 186, de 9 de julho de 2008 , em 
conformidade com o procedimento pre-
visto no § 3º do art. 5º da Constituição 
da República Federativa do Brasil , em 
vigor para o Brasil, no plano jurídico ex-
terno, desde 31 de agosto de 2008, e 
promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 
25 de agosto de 2009 , data de início de 
sua vigência no plano interno.

Art. 2º Considera-se pessoa com defi-
ciência aquela que tem impedimento de 
longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, o qual, em inte-
ração com uma ou mais barreiras, pode 
obstruir sua participação plena e efetiva 
na sociedade em igualdade de condi-
ções com as demais pessoas.

§ 1º A avaliação da deficiência, 
quando necessária, será biopsicossocial, 
realizada por equipe multiprofissional e 
interdisciplinar e considerará:       (Vigên-
cia)       (Vide Decreto nº 11.063, de 2022)

I - os impedimentos nas funções e 
nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psico-
lógicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de 
atividades; e

IV - a restrição de participação.
§ 2º O Poder Executivo criará 

instrumentos para avaliação da 
deficiência.(Vide Lei nº 13.846, de 
2019)       (Vide Lei nº 14.126, de 2021)

Art. 3º Para fins de aplicação desta 
Lei, consideram-se:

I - acessibilidade: possibilidade e 
condição de alcance para utilização, 
com segurança e autonomia, de espa-
ços, mobiliários, equipamentos urbanos, 
edificações, transportes, informação e 
comunicação, inclusive seus sistemas e 
tecnologias, bem como de outros servi-
ços e instalações abertos ao público, de 
uso público ou privados de uso coletivo, 
tanto na zona urbana como na rural, por 
pessoa com deficiência ou com mobili-
dade reduzida;
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II - desenho universal: concepção de 
produtos, ambientes, programas e ser-
viços a serem usados por todas as pes-
soas, sem necessidade de adaptação ou 
de projeto específico, incluindo os re-
cursos de tecnologia assistiva;

III - tecnologia assistiva ou ajuda técni-
ca: produtos, equipamentos, dispositivos, 
recursos, metodologias, estratégias, práti-
cas e serviços que objetivem promover a 
funcionalidade, relacionada à atividade e 
à participação da pessoa com deficiência 
ou com mobilidade reduzida, visando à 
sua autonomia, independência, qualidade 
de vida e inclusão social;

IV - barreiras: qualquer entrave, obs-
táculo, atitude ou comportamento que 
limite ou impeça a participação social da 
pessoa, bem como o gozo, a fruição e 
o exercício de seus direitos à acessibi-
lidade, à liberdade de movimento e de 
expressão, à comunicação, ao acesso à 
informação, à compreensão, à circula-
ção com segurança, entre outros, clas-
sificadas em:

a) barreiras urbanísticas: as existen-
tes nas vias e nos espaços públicos e 
privados abertos ao público ou de uso 
coletivo;

b) barreiras arquitetônicas: as exis-
tentes nos edifícios públicos e privados;

c) barreiras nos transportes: as exis-
tentes nos sistemas e meios de trans-
portes;

d) barreiras nas comunicações e na 
informação: qualquer entrave, obstá-
culo, atitude ou comportamento que 
dificulte ou impossibilite a expressão 
ou o recebimento de mensagens e de 
informações por intermédio de sistemas 
de comunicação e de tecnologia da in-
formação;

e) barreiras atitudinais: atitudes ou 
comportamentos que impeçam ou pre-
judiquem a participação social da pes-
soa com deficiência em igualdade de 
condições e oportunidades com as de-
mais pessoas;

f) barreiras tecnológicas: as que difi-
cultam ou impedem o acesso da pessoa 
com deficiência às tecnologias;

V - comunicação: forma de interação 
dos cidadãos que abrange, entre outras 
opções, as línguas, inclusive a Língua 
Brasileira de Sinais (Libras), a visuali-
zação de textos, o Braille, o sistema de 
sinalização ou de comunicação tátil, os 
caracteres ampliados, os dispositivos 
multimídia, assim como a linguagem 
simples, escrita e oral, os sistemas au-
ditivos e os meios de voz digitalizados 
e os modos, meios e formatos aumen-
tativos e alternativos de comunicação, 
incluindo as tecnologias da informação 
e das comunicações;

VI - adaptações razoáveis: adapta-
ções, modificações e ajustes necessários 

e adequados que não acarretem ônus 
desproporcional e indevido, quando re-
queridos em cada caso, a fim de assegu-
rar que a pessoa com deficiência possa 
gozar ou exercer, em igualdade de con-
dições e oportunidades com as demais 
pessoas, todos os direitos e liberdades 
fundamentais;

VII - elemento de urbanização: quais-
quer componentes de obras de urba-
nização, tais como os referentes a pa-
vimentação, saneamento, encanamento 
para esgotos, distribuição de energia 
elétrica e de gás, iluminação pública, 
serviços de comunicação, abastecimen-
to e distribuição de água, paisagismo e 
os que materializam as indicações do 
planejamento urbanístico;

VIII - mobiliário urbano: conjunto de 
objetos existentes nas vias e nos espa-
ços públicos, superpostos ou adiciona-
dos aos elementos de urbanização ou 
de edificação, de forma que sua modi-
ficação ou seu traslado não provoque 
alterações substanciais nesses elemen-
tos, tais como semáforos, postes de si-
nalização e similares, terminais e pontos 
de acesso coletivo às telecomunicações, 
fontes de água, lixeiras, toldos, marqui-
ses, bancos, quiosques e quaisquer ou-
tros de natureza análoga;

IX - pessoa com mobilidade reduzida: 
aquela que tenha, por qualquer motivo, 
dificuldade de movimentação, perma-
nente ou temporária, gerando redução 
efetiva da mobilidade, da flexibilidade, 
da coordenação motora ou da percep-
ção, incluindo idoso, gestante, lactante, 
pessoa com criança de colo e obeso;

X - residências inclusivas: unidades 
de oferta do Serviço de Acolhimento 
do Sistema Único de Assistência Social 
(Suas) localizadas em áreas residenciais 
da comunidade, com estruturas ade-
quadas, que possam contar com apoio 
psicossocial para o atendimento das ne-
cessidades da pessoa acolhida, destina-
das a jovens e adultos com deficiência, 
em situação de dependência, que não 
dispõem de condições de autossusten-
tabilidade e com vínculos familiares fra-
gilizados ou rompidos;

XI - moradia para a vida independen-
te da pessoa com deficiência: moradia 
com estruturas adequadas capazes de 
proporcionar serviços de apoio coleti-
vos e individualizados que respeitem e 
ampliem o grau de autonomia de jovens 
e adultos com deficiência;

XII - atendente pessoal: pessoa, 
membro ou não da família, que, com 
ou sem remuneração, assiste ou presta 
cuidados básicos e essenciais à pessoa 
com deficiência no exercício de suas 
atividades diárias, excluídas as técnicas 
ou os procedimentos identificados com 
profissões legalmente estabelecidas;
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XIII - profissional de apoio escolar: 
pessoa que exerce atividades de alimen-
tação, higiene e locomoção do estudan-
te com deficiência e atua em todas as 
atividades escolares nas quais se fizer 
necessária, em todos os níveis e moda-
lidades de ensino, em instituições pú-
blicas e privadas, excluídas as técnicas 
ou os procedimentos identificados com 
profissões legalmente estabelecidas;

XIV - acompanhante: aquele que 
acompanha a pessoa com deficiência, 
podendo ou não desempenhar as fun-
ções de atendente pessoal.

CAPÍTULO II
DA IGUALDADE E DA NÃO DIS-

CRIMINAÇÃO

Art. 4º Toda pessoa com deficiência 
tem direito à igualdade de oportunida-
des com as demais pessoas e não sofre-
rá nenhuma espécie de discriminação.

§ 1º Considera-se discriminação em 
razão da deficiência toda forma de 
distinção, restrição ou exclusão, por ação 
ou omissão, que tenha o propósito ou o 
efeito de prejudicar, impedir ou anular 
o reconhecimento ou o exercício dos 
direitos e das liberdades fundamentais 
de pessoa com deficiência, incluindo 
a recusa de adaptações razoáveis e de 
fornecimento de tecnologias assistivas.

§ 2º A pessoa com deficiência não 
está obrigada à fruição de benefícios 
decorrentes de ação afirmativa.

Art. 5º A pessoa com deficiência será 
protegida de toda forma de negligên-
cia, discriminação, exploração, violência, 
tortura, crueldade, opressão e tratamen-
to desumano ou degradante.

Parágrafo único. Para os fins da pro-
teção mencionada no caput deste ar-
tigo, são considerados especialmente 
vulneráveis a criança, o adolescente, a 
mulher e o idoso, com deficiência.

Art. 6º A deficiência não afeta a ple-
na capacidade civil da pessoa, inclusive 
para:

I - casar-se e constituir união estável;
II - exercer direitos sexuais e repro-

dutivos;
III - exercer o direito de decidir so-

bre o número de filhos e de ter acesso a 
informações adequadas sobre reprodu-
ção e planejamento familiar;

IV - conservar sua fertilidade, sendo 
vedada a esterilização compulsória;

V - exercer o direito à família e à con-
vivência familiar e comunitária; e

VI - exercer o direito à guarda, à tute-
la, à curatela e à adoção, como adotante 
ou adotando, em igualdade de oportu-
nidades com as demais pessoas.

Art. 7º É dever de todos comunicar à 
autoridade competente qualquer forma 
de ameaça ou de violação aos direitos 
da pessoa com deficiência.

Parágrafo único. Se, no exercício de 
suas funções, os juízes e os tribunais 
tiverem conhecimento de fatos que ca-
racterizem as violações previstas nesta 
Lei, devem remeter peças ao Ministério 
Público para as providências cabíveis.

Art. 8º É dever do Estado, da socieda-
de e da família assegurar à pessoa com 
deficiência, com prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
sexualidade, à paternidade e à materni-
dade, à alimentação, à habitação, à edu-
cação, à profissionalização, ao trabalho, 
à previdência social, à habilitação e à 
reabilitação, ao transporte, à acessibili-
dade, à cultura, ao desporto, ao turismo, 
ao lazer, à informação, à comunicação, 
aos avanços científicos e tecnológicos, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade, à 
convivência familiar e comunitária, en-
tre outros decorrentes da Constituição 
Federal, da Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência e seu Pro-
tocolo Facultativo e das leis e de outras 
normas que garantam seu bem-estar 
pessoal, social e econômico.

Seção Única
Do Atendimento Prioritário

Art. 9º A pessoa com deficiência tem 
direito a receber atendimento prioritá-
rio, sobretudo com a finalidade de:

I - proteção e socorro em quaisquer 
circunstâncias;

II - atendimento em todas as institui-
ções e serviços de atendimento ao pú-
blico;

III - disponibilização de recursos, tan-
to humanos quanto tecnológicos, que 
garantam atendimento em igualdade de 
condições com as demais pessoas;

IV - disponibilização de pontos de 
parada, estações e terminais acessíveis 
de transporte coletivo de passageiros e 
garantia de segurança no embarque e 
no desembarque;

V - acesso a informações e disponi-
bilização de recursos de comunicação 
acessíveis;

VI - recebimento de restituição de 
imposto de renda;

VII - tramitação processual e proce-
dimentos judiciais e administrativos em 
que for parte ou interessada, em todos 
os atos e diligências.
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§ 1º Os direitos previstos neste 
artigo são extensivos ao acompanhante 
da pessoa com deficiência ou ao seu 
atendente pessoal, exceto quanto ao 
disposto nos incisos VI e VII deste artigo.

§ 2º Nos serviços de emergência 
públicos e privados, a prioridade 
conferida por esta Lei é condicionada 
aos protocolos de atendimento médico.

TÍTULO II
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I
DO DIREITO À VIDA

Art. 10. Compete ao poder público 
garantir a dignidade da pessoa com de-
ficiência ao longo de toda a vida.

Parágrafo único. Em situações de 
risco, emergência ou estado de calami-
dade pública, a pessoa com deficiência 
será considerada vulnerável, devendo o 
poder público adotar medidas para sua 
proteção e segurança.

Art. 11. A pessoa com deficiência não 
poderá ser obrigada a se submeter a 
intervenção clínica ou cirúrgica, a trata-
mento ou a institucionalização forçada.

Parágrafo único. O consentimento da 
pessoa com deficiência em situação de 
curatela poderá ser suprido, na forma 
da lei.

Art. 12. O consentimento prévio, livre 
e esclarecido da pessoa com deficiência 
é indispensável para a realização de tra-
tamento, procedimento, hospitalização 
e pesquisa científica.

§ 1º Em caso de pessoa com 
deficiência em situação de curatela, 
deve ser assegurada sua participação, 
no maior grau possível, para a obtenção 
de consentimento.

§ 2º A pesquisa científica envolvendo 
pessoa com deficiência em situação de 
tutela ou de curatela deve ser realizada, 
em caráter excepcional, apenas quando 
houver indícios de benefício direto para 
sua saúde ou para a saúde de outras 
pessoas com deficiência e desde que 
não haja outra opção de pesquisa de 
eficácia comparável com participantes 
não tutelados ou curatelados.

Art. 13. A pessoa com deficiência so-
mente será atendida sem seu consen-
timento prévio, livre e esclarecido em 
casos de risco de morte e de emergên-
cia em saúde, resguardado seu superior 
interesse e adotadas as salvaguardas le-
gais cabíveis.

CAPÍTULO II
DO DIREITO À HABILITAÇÃO E À 

REABILITAÇÃO

Art. 14. O processo de habilitação e 
de reabilitação é um direito da pessoa 
com deficiência.

Parágrafo único. O processo de habi-
litação e de reabilitação tem por objeti-
vo o desenvolvimento de potencialida-
des, talentos, habilidades e aptidões físi-
cas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, 
atitudinais, profissionais e artísticas que 
contribuam para a conquista da auto-
nomia da pessoa com deficiência e de 
sua participação social em igualdade de 
condições e oportunidades com as de-
mais pessoas.

Art. 15. O processo mencionado no 
art. 14 desta Lei baseia-se em avaliação 
multidisciplinar das necessidades, habi-
lidades e potencialidades de cada pes-
soa, observadas as seguintes diretrizes:

I - diagnóstico e intervenção preco-
ces;

II - adoção de medidas para compen-
sar perda ou limitação funcional, bus-
cando o desenvolvimento de aptidões;

III - atuação permanente, integrada e 
articulada de políticas públicas que pos-
sibilitem a plena participação social da 
pessoa com deficiência;

IV - oferta de rede de serviços arti-
culados, com atuação intersetorial, nos 
diferentes níveis de complexidade, para 
atender às necessidades específicas da 
pessoa com deficiência;

V - prestação de serviços próximo ao 
domicílio da pessoa com deficiência, in-
clusive na zona rural, respeitadas a orga-
nização das Redes de Atenção à Saúde 
(RAS) nos territórios locais e as normas 
do Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 16. Nos programas e serviços de 
habilitação e de reabilitação para a pes-
soa com deficiência, são garantidos:

I - organização, serviços, métodos, 
técnicas e recursos para atender às ca-
racterísticas de cada pessoa com defi-
ciência;

II - acessibilidade em todos os am-
bientes e serviços;

III - tecnologia assistiva, tecnologia 
de reabilitação, materiais e equipamen-
tos adequados e apoio técnico profis-
sional, de acordo com as especificidades 
de cada pessoa com deficiência;

IV - capacitação continuada de todos 
os profissionais que participem dos pro-
gramas e serviços.

Art. 17. Os serviços do SUS e do Suas 
deverão promover ações articuladas 
para garantir à pessoa com deficiência e 
sua família a aquisição de informações, 
orientações e formas de acesso às políti-
cas públicas disponíveis, com a finalida-
de de propiciar sua plena participação 
social.

Parágrafo único. Os serviços de que 
trata o caput deste artigo podem forne-
cer informações e orientações nas áreas 
de saúde, de educação, de cultura, de 
esporte, de lazer, de transporte, de pre-
vidência social, de assistência social, de 
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habitação, de trabalho, de empreende-
dorismo, de acesso ao crédito, de pro-
moção, proteção e defesa de direitos 
e nas demais áreas que possibilitem à 
pessoa com deficiência exercer sua ci-
dadania.

CAPÍTULO III
DO DIREITO À SAÚDE

Art. 18. É assegurada atenção integral 
à saúde da pessoa com deficiência em 
todos os níveis de complexidade, por 
intermédio do SUS, garantido acesso 
universal e igualitário.

§ 1º É assegurada a participação da 
pessoa com deficiência na elaboração 
das políticas de saúde a ela destinadas.

§ 2º É assegurado atendimento 
segundo normas éticas e técnicas, 
que regulamentarão a atuação dos 
profissionais de saúde e contemplarão 
aspectos relacionados aos direitos 
e às especificidades da pessoa com 
deficiência, incluindo temas como sua 
dignidade e autonomia.

§ 3º Aos profissionais que prestam 
assistência à pessoa com deficiência, 
especialmente em serviços de habilitação 
e de reabilitação, deve ser garantida 
capacitação inicial e continuada.

§ 4º As ações e os serviços de saúde 
pública destinados à pessoa com 
deficiência devem assegurar:

I - diagnóstico e intervenção preco-
ces, realizados por equipe multidiscipli-
nar;

II - serviços de habilitação e de rea-
bilitação sempre que necessários, para 
qualquer tipo de deficiência, inclusive 
para a manutenção da melhor condição 
de saúde e qualidade de vida;

III - atendimento domiciliar multidis-
ciplinar, tratamento ambulatorial e in-
ternação;

IV - campanhas de vacinação;
V - atendimento psicológico, inclu-

sive para seus familiares e atendentes 
pessoais;

VI - respeito à especificidade, à iden-
tidade de gênero e à orientação sexual 
da pessoa com deficiência;

VII - atenção sexual e reprodutiva, in-
cluindo o direito à fertilização assistida;

VIII - informação adequada e aces-
sível à pessoa com deficiência e a seus 
familiares sobre sua condição de saúde;

IX - serviços projetados para preve-
nir a ocorrência e o desenvolvimento de 
deficiências e agravos adicionais;

X - promoção de estratégias de ca-
pacitação permanente das equipes que 
atuam no SUS, em todos os níveis de 
atenção, no atendimento à pessoa com 
deficiência, bem como orientação a seus 
atendentes pessoais;

XI - oferta de órteses, próteses, meios 
auxiliares de locomoção, medicamen-
tos, insumos e fórmulas nutricionais, 
conforme as normas vigentes do Minis-
tério da Saúde.

§ 5º As diretrizes deste artigo aplicam-
se também às instituições privadas que 
participem de forma complementar do 
SUS ou que recebam recursos públicos 
para sua manutenção.

Art. 19. Compete ao SUS desenvolver 
ações destinadas à prevenção de defi-
ciências por causas evitáveis, inclusive 
por meio de:

I - acompanhamento da gravidez, do 
parto e do puerpério, com garantia de 
parto humanizado e seguro;

II - promoção de práticas alimentares 
adequadas e saudáveis, vigilância ali-
mentar e nutricional, prevenção e cuida-
do integral dos agravos relacionados à 
alimentação e nutrição da mulher e da 
criança;

III - aprimoramento e expansão dos 
programas de imunização e de triagem 
neonatal;

IV - identificação e controle da ges-
tante de alto risco.

Art. 20. As operadoras de planos e se-
guros privados de saúde são obrigadas 
a garantir à pessoa com deficiência, no 
mínimo, todos os serviços e produtos 
ofertados aos demais clientes.

Art. 21. Quando esgotados os meios 
de atenção à saúde da pessoa com defi-
ciência no local de residência, será pres-
tado atendimento fora de domicílio, 
para fins de diagnóstico e de tratamen-
to, garantidos o transporte e a acomo-
dação da pessoa com deficiência e de 
seu acompanhante.

Art. 22. À pessoa com deficiência in-
ternada ou em observação é assegurado 
o direito a acompanhante ou a atenden-
te pessoal, devendo o órgão ou a insti-
tuição de saúde proporcionar condições 
adequadas para sua permanência em 
tempo integral.

§ 1º Na impossibilidade de 
permanência do acompanhante ou 
do atendente pessoal junto à pessoa 
com deficiência, cabe ao profissional 
de saúde responsável pelo tratamento 
justificá-la por escrito.

§ 2º Na ocorrência da impossibilidade 
prevista no § 1º deste artigo, o órgão 
ou a instituição de saúde deve adotar 
as providências cabíveis para suprir 
a ausência do acompanhante ou do 
atendente pessoal.

Art. 23. São vedadas todas as for-
mas de discriminação contra a pessoa 
com deficiência, inclusive por meio de 
cobrança de valores diferenciados por 
planos e seguros privados de saúde, em 
razão de sua condição.
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Art. 24. É assegurado à pessoa com 
deficiência o acesso aos serviços de saú-
de, tanto públicos como privados, e às 
informações prestadas e recebidas, por 
meio de recursos de tecnologia assistiva 
e de todas as formas de comunicação 
previstas no inciso V do art. 3º desta Lei.

Art. 25. Os espaços dos serviços de 
saúde, tanto públicos quanto privados, 
devem assegurar o acesso da pessoa com 
deficiência, em conformidade com a le-
gislação em vigor, mediante a remoção 
de barreiras, por meio de projetos arqui-
tetônico, de ambientação de interior e de 
comunicação que atendam às especifici-
dades das pessoas com deficiência física, 
sensorial, intelectual e mental.

Art. 26. Os casos de suspeita ou de 
confirmação de violência praticada con-
tra a pessoa com deficiência serão ob-
jeto de notificação compulsória pelos 
serviços de saúde públicos e privados à 
autoridade policial e ao Ministério Pú-
blico, além dos Conselhos dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência.

Parágrafo único. Para os efeitos desta 
Lei, considera-se violência contra a pes-
soa com deficiência qualquer ação ou 
omissão, praticada em local público ou 
privado, que lhe cause morte ou dano 
ou sofrimento físico ou psicológico.

CAPÍTULO IV
DO DIREITO À EDUCAÇÃO

Art. 27. A educação constitui direito 
da pessoa com deficiência, assegurados 
sistema educacional inclusivo em todos 
os níveis e aprendizado ao longo de 
toda a vida, de forma a alcançar o má-
ximo desenvolvimento possível de seus 
talentos e habilidades físicas, sensoriais, 
intelectuais e sociais, segundo suas ca-
racterísticas, interesses e necessidades 
de aprendizagem.

Parágrafo único. É dever do Estado, 
da família, da comunidade escolar e da 
sociedade assegurar educação de quali-
dade à pessoa com deficiência, colocan-
do-a a salvo de toda forma de violência, 
negligência e discriminação.

Art. 28. Incumbe ao poder público 
assegurar, criar, desenvolver, implemen-
tar, incentivar, acompanhar e avaliar:

I - sistema educacional inclusivo em 
todos os níveis e modalidades, bem 
como o aprendizado ao longo de toda 
a vida;

II - aprimoramento dos sistemas edu-
cacionais, visando a garantir condições 
de acesso, permanência, participação e 
aprendizagem, por meio da oferta de 
serviços e de recursos de acessibilidade 
que eliminem as barreiras e promovam 
a inclusão plena;

III - projeto pedagógico que institu-
cionalize o atendimento educacional 
especializado, assim como os demais 
serviços e adaptações razoáveis, para 
atender às características dos estudan-
tes com deficiência e garantir o seu ple-
no acesso ao currículo em condições de 
igualdade, promovendo a conquista e o 
exercício de sua autonomia;

IV - oferta de educação bilíngue, em 
Libras como primeira língua e na mo-
dalidade escrita da língua portugue-
sa como segunda língua, em escolas e 
classes bilíngues e em escolas inclusivas;

V - adoção de medidas individualiza-
das e coletivas em ambientes que ma-
ximizem o desenvolvimento acadêmico 
e social dos estudantes com deficiência, 
favorecendo o acesso, a permanência, a 
participação e a aprendizagem em insti-
tuições de ensino;

VI - pesquisas voltadas para o desen-
volvimento de novos métodos e técni-
cas pedagógicas, de materiais didáticos, 
de equipamentos e de recursos de tec-
nologia assistiva;

VII - planejamento de estudo de caso, 
de elaboração de plano de atendimento 
educacional especializado, de organiza-
ção de recursos e serviços de acessibili-
dade e de disponibilização e usabilidade 
pedagógica de recursos de tecnologia 
assistiva;

VIII - participação dos estudantes 
com deficiência e de suas famílias nas 
diversas instâncias de atuação da comu-
nidade escolar;

IX - adoção de medidas de apoio 
que favoreçam o desenvolvimento dos 
aspectos linguísticos, culturais, voca-
cionais e profissionais, levando-se em 
conta o talento, a criatividade, as habili-
dades e os interesses do estudante com 
deficiência;

X - adoção de práticas pedagógicas 
inclusivas pelos programas de forma-
ção inicial e continuada de professores 
e oferta de formação continuada para o 
atendimento educacional especializado;

XI - formação e disponibilização de 
professores para o atendimento educa-
cional especializado, de tradutores e in-
térpretes da Libras, de guias intérpretes 
e de profissionais de apoio;

XII - oferta de ensino da Libras, do 
Sistema Braille e de uso de recursos de 
tecnologia assistiva, de forma a ampliar 
habilidades funcionais dos estudantes, 
promovendo sua autonomia e partici-
pação;
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XIII - acesso à educação superior e à 
educação profissional e tecnológica em 
igualdade de oportunidades e condi-
ções com as demais pessoas;

XIV - inclusão em conteúdos curricu-
lares, em cursos de nível superior e de 
educação profissional técnica e tecno-
lógica, de temas relacionados à pessoa 
com deficiência nos respectivos campos 
de conhecimento;

XV - acesso da pessoa com deficiên-
cia, em igualdade de condições, a jogos 
e a atividades recreativas, esportivas e 
de lazer, no sistema escolar;

XVI - acessibilidade para todos os 
estudantes, trabalhadores da educação 
e demais integrantes da comunidade 
escolar às edificações, aos ambientes e 
às atividades concernentes a todas as 
modalidades, etapas e níveis de ensino;

XVII - oferta de profissionais de apoio 
escolar;

XVIII - articulação intersetorial na im-
plementação de políticas públicas.

§ 1º Às instituições privadas, de 
qualquer nível e modalidade de ensino, 
aplica-se obrigatoriamente o disposto 
nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII 
do caput deste artigo, sendo vedada a 
cobrança de valores adicionais de qual-
quer natureza em suas mensalidades, 
anuidades e matrículas no cumprimento 
dessas determinações.

§ 2º Na disponibilização de tradutores 
e intérpretes da Libras a que se refere o 
inciso XI do caput deste artigo, deve-se 
observar o seguinte:

I - os tradutores e intérpretes da Li-
bras atuantes na educação básica de-
vem, no mínimo, possuir ensino médio 
completo e certificado de proficiência 
na Libras;  (Vigência)

II - os tradutores e intérpretes da Li-
bras, quando direcionados à tarefa de 
interpretar nas salas de aula dos cursos 
de graduação e pós-graduação, devem 
possuir nível superior, com habilitação, 
prioritariamente, em Tradução e Inter-
pretação em Libras.    (Vigência)

Art. 29. (VETADO).
Art. 30. Nos processos seletivos para 

ingresso e permanência nos cursos ofe-
recidos pelas instituições de ensino su-
perior e de educação profissional e tec-
nológica, públicas e privadas, devem ser 
adotadas as seguintes medidas:

I - atendimento preferencial à pessoa 
com deficiência nas dependências das 
Instituições de Ensino Superior (IES) e 
nos serviços;

II - disponibilização de formulário de 
inscrição de exames com campos espe-
cíficos para que o candidato com defi-
ciência informe os recursos de acessibi-
lidade e de tecnologia assistiva necessá-
rios para sua participação;

III - disponibilização de provas em 
formatos acessíveis para atendimento 
às necessidades específicas do candida-
to com deficiência;

IV - disponibilização de recursos de 
acessibilidade e de tecnologia assistiva 
adequados, previamente solicitados e es-
colhidos pelo candidato com deficiência;

V - dilação de tempo, conforme de-
manda apresentada pelo candidato com 
deficiência, tanto na realização de exa-
me para seleção quanto nas atividades 
acadêmicas, mediante prévia solicitação 
e comprovação da necessidade;

VI - adoção de critérios de avaliação 
das provas escritas, discursivas ou de re-
dação que considerem a singularidade 
linguística da pessoa com deficiência, 
no domínio da modalidade escrita da 
língua portuguesa;

VII - tradução completa do edital e de 
suas retificações em Libras.

CAPÍTULO V
DO DIREITO À MORADIA

Art. 31. A pessoa com deficiência tem 
direito à moradia digna, no seio da fa-
mília natural ou substituta, com seu 
cônjuge ou companheiro ou desacom-
panhada, ou em moradia para a vida in-
dependente da pessoa com deficiência, 
ou, ainda, em residência inclusiva.

§ 1º O poder público adotará 
programas e ações estratégicas para 
apoiar a criação e a manutenção de 
moradia para a vida independente da 
pessoa com deficiência.

§ 2º A proteção integral na 
modalidade de residência inclusiva 
será prestada no âmbito do Suas à 
pessoa com deficiência em situação 
de dependência que não disponha de 
condições de autossustentabilidade, 
com vínculos familiares fragilizados ou 
rompidos.

Art. 32. Nos programas habitacionais, 
públicos ou subsidiados com recursos 
públicos, a pessoa com deficiência ou o 
seu responsável goza de prioridade na 
aquisição de imóvel para moradia pró-
pria, observado o seguinte:

I - reserva de, no mínimo, 3% (três 
por cento) das unidades habitacionais 
para pessoa com deficiência;

II - (VETADO);
III - em caso de edificação multifa-

miliar, garantia de acessibilidade nas 
áreas de uso comum e nas unidades 
habitacionais no piso térreo e de aces-
sibilidade ou de adaptação razoável nos 
demais pisos;

IV - disponibilização de equipamen-
tos urbanos comunitários acessíveis;

V - elaboração de especificações téc-
nicas no projeto que permitam a insta-
lação de elevadores.
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§ 1º O direito à prioridade, previsto 
no caput deste artigo, será reconheci-
do à pessoa com deficiência beneficiária 
apenas uma vez.

§ 2º Nos programas habitacionais 
públicos, os critérios de financiamento 
devem ser compatíveis com os 
rendimentos da pessoa com deficiência 
ou de sua família.

§ 3º Caso não haja pessoa com 
deficiência interessada nas unidades 
habitacionais reservadas por força do 
disposto no inciso I do caput deste arti-
go, as unidades não utilizadas serão dis-
ponibilizadas às demais pessoas.

Art. 33. Ao poder público compete:
I - adotar as providências necessárias 

para o cumprimento do disposto nos 
arts. 31 e 32 desta Lei; e

II - divulgar, para os agentes interessa-
dos e beneficiários, a política habitacional 
prevista nas legislações federal, estaduais, 
distrital e municipais, com ênfase nos dis-
positivos sobre acessibilidade.

CAPÍTULO VI
DO DIREITO AO TRABALHO

Seção I
Disposições Gerais

Art. 34. A pessoa com deficiência tem 
direito ao trabalho de sua livre escolha 
e aceitação, em ambiente acessível e in-
clusivo, em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas.

§ 1º As pessoas jurídicas de direito 
público, privado ou de qualquer natureza 
são obrigadas a garantir ambientes de 
trabalho acessíveis e inclusivos.

§ 2º A pessoa com deficiência tem 
direito, em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas, a condições justas 
e favoráveis de trabalho, incluindo igual 
remuneração por trabalho de igual valor.

§ 3º É vedada restrição ao trabalho 
da pessoa com deficiência e qualquer 
discriminação em razão de sua condição, 
inclusive nas etapas de recrutamento, 
seleção, contratação, admissão, exames 
admissional e periódico, permanência 
no emprego, ascensão profissional e 
reabilitação profissional, bem como 
exigência de aptidão plena.

§ 4º A pessoa com deficiência tem 
direito à participação e ao acesso a cursos, 
treinamentos, educação continuada, 

planos de carreira, promoções, 
bonificações e incentivos profissionais 
oferecidos pelo empregador, em 
igualdade de oportunidades com os 
demais empregados.

§ 5º É garantida aos trabalhadores 
com deficiência acessibilidade em 
cursos de formação e de capacitação.

Art. 35. É finalidade primordial das 
políticas públicas de trabalho e em-
prego promover e garantir condições 
de acesso e de permanência da pessoa 
com deficiência no campo de trabalho.

Parágrafo único. Os programas de 
estímulo ao empreendedorismo e ao 
trabalho autônomo, incluídos o coo-
perativismo e o associativismo, devem 
prever a participação da pessoa com 
deficiência e a disponibilização de linhas 
de crédito, quando necessárias.

Seção II
Da Habilitação Profissional e Rea-

bilitação Profissional

Art. 36. O poder público deve imple-
mentar serviços e programas completos 
de habilitação profissional e de reabi-
litação profissional para que a pessoa 
com deficiência possa ingressar, conti-
nuar ou retornar ao campo do trabalho, 
respeitados sua livre escolha, sua voca-
ção e seu interesse.

§ 1º Equipe multidisciplinar indicará, 
com base em critérios previstos no 
§ 1º do art. 2º desta Lei, programa de 
habilitação ou de reabilitação que 
possibilite à pessoa com deficiência 
restaurar sua capacidade e habilidade 
profissional ou adquirir novas 
capacidades e habilidades de trabalho.

§ 2º A habilitação profissional 
corresponde ao processo destinado 
a propiciar à pessoa com deficiência 
aquisição de conhecimentos, 
habilidades e aptidões para exercício de 
profissão ou de ocupação, permitindo 
nível suficiente de desenvolvimento 
profissional para ingresso no campo de 
trabalho.

§ 3º Os serviços de habilitação 
profissional, de reabilitação profissional 
e de educação profissional devem 
ser dotados de recursos necessários 
para atender a toda pessoa com 
deficiência, independentemente de sua 
característica específica, a fim de que ela 
possa ser capacitada para trabalho que 
lhe seja adequado e ter perspectivas 
de obtê-lo, de conservá-lo e de nele 
progredir.

§ 4º Os serviços de habilitação 
profissional, de reabilitação profissional 
e de educação profissional deverão ser 
oferecidos em ambientes acessíveis e 
inclusivos.
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§ 5º A habilitação profissional e a 
reabilitação profissional devem ocorrer 
articuladas com as redes públicas e 
privadas, especialmente de saúde, de 
ensino e de assistência social, em todos 
os níveis e modalidades, em entidades 
de formação profissional ou diretamente 
com o empregador.

§ 6º A habilitação profissional pode 
ocorrer em empresas por meio de prévia 
formalização do contrato de emprego 
da pessoa com deficiência, que será 
considerada para o cumprimento da 
reserva de vagas prevista em lei, desde que 
por tempo determinado e concomitante 
com a inclusão profissional na empresa, 
observado o disposto em regulamento.

§ 7º A habilitação profissional e a 
reabilitação profissional atenderão à 
pessoa com deficiência.

Seção III
Da Inclusão da Pessoa com Defi-

ciência no Trabalho

Art. 37. Constitui modo de inclusão 
da pessoa com deficiência no trabalho 
a colocação competitiva, em igualdade 
de oportunidades com as demais pes-
soas, nos termos da legislação trabalhis-
ta e previdenciária, na qual devem ser 
atendidas as regras de acessibilidade, o 
fornecimento de recursos de tecnologia 
assistiva e a adaptação razoável no am-
biente de trabalho.

Parágrafo único. A colocação compe-
titiva da pessoa com deficiência pode 
ocorrer por meio de trabalho com apoio, 
observadas as seguintes diretrizes:

I - prioridade no atendimento à pes-
soa com deficiência com maior dificul-
dade de inserção no campo de trabalho;

II - provisão de suportes individuali-
zados que atendam a necessidades es-
pecíficas da pessoa com deficiência, in-
clusive a disponibilização de recursos de 
tecnologia assistiva, de agente facilita-
dor e de apoio no ambiente de trabalho;

III - respeito ao perfil vocacional e 
ao interesse da pessoa com deficiência 
apoiada;

IV - oferta de aconselhamento e de 
apoio aos empregadores, com vistas à 
definição de estratégias de inclusão e 
de superação de barreiras, inclusive ati-
tudinais;

V - realização de avaliações periódicas;
VI - articulação intersetorial das políti-

cas públicas;
VII - possibilidade de participação de 

organizações da sociedade civil.
Art. 38. A entidade contratada para a 

realização de processo seletivo público ou 
privado para cargo, função ou emprego 
está obrigada à observância do disposto 
nesta Lei e em outras normas de acessibi-
lidade vigentes.

CAPÍTULO VII
DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 39. Os serviços, os programas, os 
projetos e os benefícios no âmbito da po-
lítica pública de assistência social à pessoa 
com deficiência e sua família têm como 
objetivo a garantia da segurança de ren-
da, da acolhida, da habilitação e da reabili-
tação, do desenvolvimento da autonomia 
e da convivência familiar e comunitária, 
para a promoção do acesso a direitos e da 
plena participação social.

§ 1º A assistência social à pessoa com 
deficiência, nos termos do caput deste 
artigo, deve envolver conjunto articula-
do de serviços do âmbito da Proteção 
Social Básica e da Proteção Social Espe-
cial, ofertados pelo Suas, para a garantia 
de seguranças fundamentais no enfren-
tamento de situações de vulnerabilida-
de e de risco, por fragilização de víncu-
los e ameaça ou violação de direitos.

§ 2º Os serviços socioassistenciais 
destinados à pessoa com deficiência em 
situação de dependência deverão contar 
com cuidadores sociais para prestar-lhe 
cuidados básicos e instrumentais.

Art. 40. É assegurado à pessoa com 
deficiência que não possua meios para 
prover sua subsistência nem de tê-
-la provida por sua família o benefício 
mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos 
termos da Lei nº 8.742, de 7 de dezem-
bro de 1993 .

CAPÍTULO VIII
DO DIREITO À PREVIDÊNCIA SO-

CIAL

Art. 41. A pessoa com deficiência se-
gurada do Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS) tem direito à aposentado-
ria nos termos da Lei Complementar nº 
142, de 8 de maio de 2013 .

CAPÍTULO IX
DO DIREITO À CULTURA, AO ES-

PORTE, AO TURISMO E AO LAZER

Art. 42. A pessoa com deficiência tem 
direito à cultura, ao esporte, ao turismo 
e ao lazer em igualdade de oportunida-
des com as demais pessoas, sendo-lhe 
garantido o acesso:
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I - a bens culturais em formato aces-
sível;

II - a programas de televisão, cinema, 
teatro e outras atividades culturais e 
desportivas em formato acessível; e

III - a monumentos e locais de impor-
tância cultural e a espaços que ofereçam 
serviços ou eventos culturais e esportivos.

§ 1º É vedada a recusa de oferta de 
obra intelectual em formato acessível à 
pessoa com deficiência, sob qualquer 
argumento, inclusive sob a alegação de 
proteção dos direitos de propriedade 
intelectual.

§ 2º O poder público deve adotar 
soluções destinadas à eliminação, à 
redução ou à superação de barreiras 
para a promoção do acesso a todo 
patrimônio cultural, observadas as 
normas de acessibilidade, ambientais e 
de proteção do patrimônio histórico e 
artístico nacional.

Art. 43. O poder público deve pro-
mover a participação da pessoa com 
deficiência em atividades artísticas, in-
telectuais, culturais, esportivas e recrea-
tivas, com vistas ao seu protagonismo, 
devendo:

I - incentivar a provisão de instrução, 
de treinamento e de recursos adequa-
dos, em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas;

II - assegurar acessibilidade nos lo-
cais de eventos e nos serviços prestados 
por pessoa ou entidade envolvida na 
organização das atividades de que trata 
este artigo; e

III - assegurar a participação da pes-
soa com deficiência em jogos e ativi-
dades recreativas, esportivas, de lazer, 
culturais e artísticas, inclusive no siste-
ma escolar, em igualdade de condições 
com as demais pessoas.

Art. 44. Nos teatros, cinemas, auditó-
rios, estádios, ginásios de esporte, locais 
de espetáculos e de conferências e simi-
lares, serão reservados espaços livres e 
assentos para a pessoa com deficiência, 
de acordo com a capacidade de lotação 
da edificação, observado o disposto em 
regulamento.

§ 1º Os espaços e assentos a que se 
refere este artigo devem ser distribuídos 
pelo recinto em locais diversos, de 
boa visibilidade, em todos os setores, 
próximos aos corredores, devidamente 
sinalizados, evitando-se áreas 
segregadas de público e obstrução 
das saídas, em conformidade com as 
normas de acessibilidade.

§ 2º No caso de não haver comprovada 
procura pelos assentos reservados, 
esses podem, excepcionalmente, ser 
ocupados por pessoas sem deficiência 
ou que não tenham mobilidade 
reduzida, observado o disposto em 
regulamento.

§ 3º Os espaços e assentos a que se 
refere este artigo devem situar-se em 
locais que garantam a acomodação 
de, no mínimo, 1 (um) acompanhante 
da pessoa com deficiência ou com 
mobilidade reduzida, resguardado o 
direito de se acomodar proximamente a 
grupo familiar e comunitário.

§ 4º Nos locais referidos no caput des-
te artigo, deve haver, obrigatoriamente, 
rotas de fuga e saídas de emergência 
acessíveis, conforme padrões das nor-
mas de acessibilidade, a fim de permitir 
a saída segura da pessoa com deficiên-
cia ou com mobilidade reduzida, em 
caso de emergência.

§ 5º Todos os espaços das edificações 
previstas no caput deste artigo devem 
atender às normas de acessibilidade em 
vigor.

§ 6º As salas de cinema devem 
oferecer, em todas as sessões, recursos 
de acessibilidade para a pessoa com 
deficiência.       (Vigência)

§ 7º O valor do ingresso da pessoa 
com deficiência não poderá ser superior 
ao valor cobrado das demais pessoas.

Art. 45. Os hotéis, pousadas e simi-
lares devem ser construídos observan-
do-se os princípios do desenho univer-
sal, além de adotar todos os meios de 
acessibilidade, conforme legislação em 
vigor.(Vigência)        (Reglamento)

§ 1º Os estabelecimentos já existentes 
deverão disponibilizar, pelo menos, 10% 
(dez por cento) de seus dormitórios 
acessíveis, garantida, no mínimo, 1 
(uma) unidade acessível.

§ 2º Os dormitórios mencionados no 
§ 1º deste artigo deverão ser localizados 
em rotas acessíveis.

CAPÍTULO X
DO DIREITO AO TRANSPORTE E À 

MOBILIDADE

Art. 46. O direito ao transporte e à 
mobilidade da pessoa com deficiência 
ou com mobilidade reduzida será asse-
gurado em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas, por meio de 
identificação e de eliminação de todos 
os obstáculos e barreiras ao seu acesso.

§ 1º Para fins de acessibilidade 
aos serviços de transporte coletivo 
terrestre, aquaviário e aéreo, em todas 
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as jurisdições, consideram-se como 
integrantes desses serviços os veículos, 
os terminais, as estações, os pontos de 
parada, o sistema viário e a prestação 
do serviço.

§ 2º São sujeitas ao cumprimento 
das disposições desta Lei, sempre que 
houver interação com a matéria nela 
regulada, a outorga, a concessão, a 
permissão, a autorização, a renovação 
ou a habilitação de linhas e de serviços 
de transporte coletivo.

§ 3º Para colocação do símbolo 
internacional de acesso nos veículos, 
as empresas de transporte coletivo de 
passageiros dependem da certificação 
de acessibilidade emitida pelo gestor 
público responsável pela prestação do 
serviço.

Art. 47. Em todas as áreas de estacio-
namento aberto ao público, de uso pú-
blico ou privado de uso coletivo e em 
vias públicas, devem ser reservadas va-
gas próximas aos acessos de circulação 
de pedestres, devidamente sinalizadas, 
para veículos que transportem pessoa 
com deficiência com comprometimento 
de mobilidade, desde que devidamente 
identificados.

§ 1º As vagas a que se refere 
o caput deste artigo devem equivaler a 
2% (dois por cento) do total, garantida, 
no mínimo, 1 (uma) vaga devidamente 
sinalizada e com as especificações de 
desenho e traçado de acordo com as 
normas técnicas vigentes de acessibili-
dade.

§ 2º Os veículos estacionados nas 
vagas reservadas devem exibir, em 
local de ampla visibilidade, a credencial 
de beneficiário, a ser confeccionada 
e fornecida pelos órgãos de trânsito, 
que disciplinarão suas características e 
condições de uso.

§ 3º A utilização indevida das vagas 
de que trata este artigo sujeita os 
infratores às sanções previstas no inciso 
XX do art. 181 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro) .  (Redação dada pela Lei nº 
13.281, de 2016) (Vigência)

§ 4º A credencial a que se refere 
o § 2º deste artigo é vinculada à 
pessoa com deficiência que possui 
comprometimento de mobilidade e é 
válida em todo o território nacional.

Art. 48. Os veículos de transporte co-
letivo terrestre, aquaviário e aéreo, as 
instalações, as estações, os portos e os 
terminais em operação no País devem 
ser acessíveis, de forma a garantir o seu 
uso por todas as pessoas.

§ 1º Os veículos e as estruturas de 
que trata o caput deste artigo devem 
dispor de sistema de comunicação aces-
sível que disponibilize informações so-
bre todos os pontos do itinerário.

§ 2º São asseguradas à pessoa 
com deficiência prioridade e segurança 
nos procedimentos de embarque e de 
desembarque nos veículos de transporte 
coletivo, de acordo com as normas técnicas.

§ 3º Para colocação do símbolo 
internacional de acesso nos veículos, 
as empresas de transporte coletivo de 
passageiros dependem da certificação de 
acessibilidade emitida pelo gestor público 
responsável pela prestação do serviço.

Art. 49. As empresas de transporte de 
fretamento e de turismo, na renovação 
de suas frotas, são obrigadas ao cumpri-
mento do disposto nos arts. 46 e 48 desta 
Lei. (Vigência)

Art. 50. O poder público incentivará a 
fabricação de veículos acessíveis e a sua 
utilização como táxis e vans , de forma a 
garantir o seu uso por todas as pessoas.

Art. 51. As frotas de empresas de táxi 
devem reservar 10% (dez por cento) de 
seus veículos acessíveis à pessoa com 
deficiência. (Vide Decreto nº 9.762, de 
2019) (Vigência)

§ 1º É proibida a cobrança diferenciada 
de tarifas ou de valores adicionais pelo 
serviço de táxi prestado à pessoa com 
deficiência.

§ 2º O poder público é autorizado a 
instituir incentivos fiscais com vistas a 
possibilitar a acessibilidade dos veículos a 
que se refere o caput deste artigo.

Art. 52. As locadoras de veículos são 
obrigadas a oferecer 1 (um) veículo adap-
tado para uso de pessoa com deficiência, 
a cada conjunto de 20 (vinte) veículos 
de sua frota.(Vide Decreto nº 9.762, de 
2019) (Vigência)

Parágrafo único. O veículo adaptado 
deverá ter, no mínimo, câmbio automá-
tico, direção hidráulica, vidros elétricos e 
comandos manuais de freio e de embrea-
gem.

TÍTULO III
DA ACESSIBILIDADE

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 53. A acessibilidade é direito que 
garante à pessoa com deficiência ou com 
mobilidade reduzida viver de forma inde-
pendente e exercer seus direitos de cida-
dania e de participação social.

Art. 54. São sujeitas ao cumprimen-
to das disposições desta Lei e de outras 
normas relativas à acessibilidade, sempre 
que houver interação com a matéria nela 
regulada:

I - a aprovação de projeto arquitetô-
nico e urbanístico ou de comunicação e 
informação, a fabricação de veículos de 
transporte coletivo, a prestação do res-
pectivo serviço e a execução de qual-
quer tipo de obra, quando tenham des-
tinação pública ou coletiva;
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II - a outorga ou a renovação de con-
cessão, permissão, autorização ou habi-
litação de qualquer natureza;

III - a aprovação de financiamento 
de projeto com utilização de recursos 
públicos, por meio de renúncia ou de 
incentivo fiscal, contrato, convênio ou 
instrumento congênere; e

IV - a concessão de aval da União 
para obtenção de empréstimo e de fi-
nanciamento internacionais por entes 
públicos ou privados.

Art. 55. A concepção e a implantação 
de projetos que tratem do meio físico, 
de transporte, de informação e comu-
nicação, inclusive de sistemas e tecno-
logias da informação e comunicação, e 
de outros serviços, equipamentos e ins-
talações abertos ao público, de uso pú-
blico ou privado de uso coletivo, tanto 
na zona urbana como na rural, devem 
atender aos princípios do desenho uni-
versal, tendo como referência as normas 
de acessibilidade.

§ 1º O desenho universal será sempre 
tomado como regra de caráter geral.

§ 2º Nas hipóteses em que 
comprovadamente o desenho universal 
não possa ser empreendido, deve ser 
adotada adaptação razoável.

§ 3º Caberá ao poder público 
promover a inclusão de conteúdos 
temáticos referentes ao desenho 
universal nas diretrizes curriculares da 
educação profissional e tecnológica e 
do ensino superior e na formação das 
carreiras de Estado.

§ 4º Os programas, os projetos e as 
linhas de pesquisa a serem desenvolvidos 
com o apoio de organismos públicos 
de auxílio à pesquisa e de agências de 
fomento deverão incluir temas voltados 
para o desenho universal.

§ 5º Desde a etapa de concepção, as 
políticas públicas deverão considerar a 
adoção do desenho universal.

Art. 56. A construção, a reforma, 
a ampliação ou a mudança de uso de 
edificações abertas ao público, de uso 
público ou privadas de uso coletivo de-
verão ser executadas de modo a serem 
acessíveis.

§ 1º As entidades de fiscalização 
profissional das atividades de 
Engenharia, de Arquitetura e correlatas, 
ao anotarem a responsabilidade 
técnica de projetos, devem exigir 
a responsabilidade profissional 
declarada de atendimento às regras de 
acessibilidade previstas em legislação e 
em normas técnicas pertinentes.

§ 2º Para a aprovação, o licenciamento 
ou a emissão de certificado de projeto 
executivo arquitetônico, urbanístico e de 
instalações e equipamentos temporários 
ou permanentes e para o licenciamento 
ou a emissão de certificado de 

conclusão de obra ou de serviço, deve 
ser atestado o atendimento às regras de 
acessibilidade.

§ 3º O poder público, após certificar 
a acessibilidade de edificação ou de 
serviço, determinará a colocação, 
em espaços ou em locais de ampla 
visibilidade, do símbolo internacional de 
acesso, na forma prevista em legislação 
e em normas técnicas correlatas.

Art. 57. As edificações públicas e 
privadas de uso coletivo já existentes 
devem garantir acessibilidade à pes-
soa com deficiência em todas as suas 
dependências e serviços, tendo como 
referência as normas de acessibilidade 
vigentes.

Art. 58. O projeto e a construção de 
edificação de uso privado multifamiliar 
devem atender aos preceitos de acessi-
bilidade, na forma regulamentar.(Regu-
lamento)

§ 1º As construtoras e incorporadoras 
responsáveis pelo projeto e pela 
construção das edificações a que se 
refere o caput deste artigo devem as-
segurar percentual mínimo de suas uni-
dades internamente acessíveis, na forma 
regulamentar.

§ 2º É vedada a cobrança de valores 
adicionais para a aquisição de unidades 
internamente acessíveis a que se refere 
o § 1º deste artigo.

Art. 59. Em qualquer intervenção nas 
vias e nos espaços públicos, o poder 
público e as empresas concessionárias 
responsáveis pela execução das obras 
e dos serviços devem garantir, de for-
ma segura, a fluidez do trânsito e a livre 
circulação e acessibilidade das pessoas, 
durante e após sua execução.

Art. 60. Orientam-se, no que couber, 
pelas regras de acessibilidade previstas 
em legislação e em normas técnicas, ob-
servado o disposto na Lei nº 10.098, de 
19 de dezembro de 2000 , nº 10.257, de 
10 de julho de 2001 , e nº 12.587, de 3 
de janeiro de 2012 :

I - os planos diretores municipais, os 
planos diretores de transporte e trânsi-
to, os planos de mobilidade urbana e os 
planos de preservação de sítios históri-
cos elaborados ou atualizados a partir 
da publicação desta Lei;
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II - os códigos de obras, os códigos 
de postura, as leis de uso e ocupação do 
solo e as leis do sistema viário;

III - os estudos prévios de impacto de 
vizinhança;

IV - as atividades de fiscalização e a 
imposição de sanções; e

V - a legislação referente à prevenção 
contra incêndio e pânico.

§ 1º A concessão e a renovação 
de alvará de funcionamento para 
qualquer atividade são condicionadas 
à observação e à certificação das regras 
de acessibilidade.

§ 2º A emissão de carta de habite-
se ou de habilitação equivalente e 
sua renovação, quando esta tiver sido 
emitida anteriormente às exigências 
de acessibilidade, é condicionada à 
observação e à certificação das regras 
de acessibilidade.

Art. 61. A formulação, a implementa-
ção e a manutenção das ações de aces-
sibilidade atenderão às seguintes pre-
missas básicas:

I - eleição de prioridades, elaboração 
de cronograma e reserva de recursos 
para implementação das ações; e

II - planejamento contínuo e articula-
do entre os setores envolvidos.

Art. 62. É assegurado à pessoa com 
deficiência, mediante solicitação, o re-
cebimento de contas, boletos, recibos, 
extratos e cobranças de tributos em for-
mato acessível.

CAPÍTULO II
DO ACESSO À INFORMAÇÃO E À 

COMUNICAÇÃO

Art. 63. É obrigatória a acessibilidade 
nos sítios da internet mantidos por em-
presas com sede ou representação co-
mercial no País ou por órgãos de gover-
no, para uso da pessoa com deficiência, 
garantindo-lhe acesso às informações 
disponíveis, conforme as melhores prá-
ticas e diretrizes de acessibilidade ado-
tadas internacionalmente.

§ 1º Os sítios devem conter símbolo 
de acessibilidade em destaque.

§ 2º Telecentros comunitários que 
receberem recursos públicos federais 
para seu custeio ou sua instalação e lan 
houses devem possuir equipamentos e 
instalações acessíveis.

§ 3º Os telecentros e as lan hou-
ses de que trata o § 2º deste artigo devem 
garantir, no mínimo, 10% (dez por cento) 
de seus computadores com recursos de 
acessibilidade para pessoa com deficiên-
cia visual, sendo assegurado pelo menos 
1 (um) equipamento, quando o resultado 
percentual for inferior a 1 (um).

Art. 64. A acessibilidade nos sítios da 
internet de que trata o art. 63 desta Lei 
deve ser observada para obtenção do fi-
nanciamento de que trata o inciso III do 
art. 54 desta Lei.

Art. 65. As empresas prestadoras de 
serviços de telecomunicações deverão 
garantir pleno acesso à pessoa com de-
ficiência, conforme regulamentação espe-
cífica.

Art. 66. Cabe ao poder público incen-
tivar a oferta de aparelhos de telefonia 
fixa e móvel celular com acessibilidade 
que, entre outras tecnologias assistivas, 
possuam possibilidade de indicação e de 
ampliação sonoras de todas as operações 
e funções disponíveis.

Art. 67. Os serviços de radiodifusão de 
sons e imagens devem permitir o uso dos 
seguintes recursos, entre outros:

I - subtitulação por meio de legenda 
oculta;

II - janela com intérprete da Libras;
III - audiodescrição.
Art. 68. O poder público deve ado-

tar mecanismos de incentivo à produ-
ção, à edição, à difusão, à distribuição e 
à comercialização de livros em formatos 
acessíveis, inclusive em publicações da 
administração pública ou financiadas com 
recursos públicos, com vistas a garantir à 
pessoa com deficiência o direito de acesso 
à leitura, à informação e à comunicação.

§ 1º Nos editais de compras de livros, 
inclusive para o abastecimento ou a 
atualização de acervos de bibliotecas 
em todos os níveis e modalidades de 
educação e de bibliotecas públicas, o 
poder público deverá adotar cláusulas de 
impedimento à participação de editoras 
que não ofertem sua produção também 
em formatos acessíveis.

§ 2º Consideram-se formatos acessíveis 
os arquivos digitais que possam ser 
reconhecidos e acessados por softwa-
res leitores de telas ou outras tecnologias 
assistivas que vierem a substituí-los, per-
mitindo leitura com voz sintetizada, am-
pliação de caracteres, diferentes contras-
tes e impressão em Braille.

§ 3º O poder público deve estimular 
e apoiar a adaptação e a produção de 
artigos científicos em formato acessível, 
inclusive em Libras.

Art. 69. O poder público deve assegurar 
a disponibilidade de informações corretas 
e claras sobre os diferentes produtos e 
serviços ofertados, por quaisquer meios 
de comunicação empregados, inclusive 
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em ambiente virtual, contendo a especi-
ficação correta de quantidade, qualidade, 
características, composição e preço, bem 
como sobre os eventuais riscos à saúde e 
à segurança do consumidor com deficiên-
cia, em caso de sua utilização, aplicando-
-se, no que couber, os arts. 30 a 41 da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 .

§ 1º Os canais de comercialização 
virtual e os anúncios publicitários 
veiculados na imprensa escrita, na 
internet, no rádio, na televisão e nos 
demais veículos de comunicação abertos 
ou por assinatura devem disponibilizar, 
conforme a compatibilidade do meio, os 
recursos de acessibilidade de que trata o 
art. 67 desta Lei, a expensas do fornecedor 
do produto ou do serviço, sem prejuízo 
da observância do disposto nos arts. 36 a 
38 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990 .

§ 2º Os fornecedores devem 
disponibilizar, mediante solicitação, 
exemplares de bulas, prospectos, textos 
ou qualquer outro tipo de material de 
divulgação em formato acessível.

Art. 70. As instituições promotoras de 
congressos, seminários, oficinas e demais 
eventos de natureza científico-cultural de-
vem oferecer à pessoa com deficiência, no 
mínimo, os recursos de tecnologia assisti-
va previstos no art. 67 desta Lei.

Art. 71. Os congressos, os seminários, 
as oficinas e os demais eventos de na-
tureza científico-cultural promovidos ou 
financiados pelo poder público devem 
garantir as condições de acessibilidade e 
os recursos de tecnologia assistiva.

Art. 72. Os programas, as linhas de pes-
quisa e os projetos a serem desenvolvidos 
com o apoio de agências de financiamen-
to e de órgãos e entidades integrantes da 
administração pública que atuem no au-
xílio à pesquisa devem contemplar temas 
voltados à tecnologia assistiva.

Art. 73. Caberá ao poder público, di-
retamente ou em parceria com organi-
zações da sociedade civil, promover a 
capacitação de tradutores e intérpretes 
da Libras, de guias intérpretes e de pro-
fissionais habilitados em Braille, audio-
descrição, estenotipia e legendagem.

CAPÍTULO III
DA TECNOLOGIA ASSISTIVA

Art. 74. É garantido à pessoa com de-
ficiência acesso a produtos, recursos, es-
tratégias, práticas, processos, métodos 
e serviços de tecnologia assistiva que 
maximizem sua autonomia, mobilidade 
pessoal e qualidade de vida.

Art. 75. O poder público desenvolverá 
plano específico de medidas, a ser re-
novado em cada período de 4 (quatro) 
anos, com a finalidade de:     (Regula-
mento)

I - facilitar o acesso a crédito espe-
cializado, inclusive com oferta de linhas 
de crédito subsidiadas, específicas para 
aquisição de tecnologia assistiva;

II - agilizar, simplificar e priorizar pro-
cedimentos de importação de tecnolo-
gia assistiva, especialmente as questões 
atinentes a procedimentos alfandegá-
rios e sanitários;

III - criar mecanismos de fomento à 
pesquisa e à produção nacional de tec-
nologia assistiva, inclusive por meio de 
concessão de linhas de crédito subsi-
diado e de parcerias com institutos de 
pesquisa oficiais;

IV - eliminar ou reduzir a tributação 
da cadeia produtiva e de importação de 
tecnologia assistiva;

V - facilitar e agilizar o processo de 
inclusão de novos recursos de tecnolo-
gia assistiva no rol de produtos distri-
buídos no âmbito do SUS e por outros 
órgãos governamentais.

Parágrafo único. Para fazer cumprir o 
disposto neste artigo, os procedimentos 
constantes do plano específico de medi-
das deverão ser avaliados, pelo menos, 
a cada 2 (dois) anos.

CAPÍTULO IV
DO DIREITO À PARTICIPAÇÃO NA 

VIDA PÚBLICA E POLÍTICA

Art. 76. O poder público deve garantir 
à pessoa com deficiência todos os direi-
tos políticos e a oportunidade de exer-
cê-los em igualdade de condições com 
as demais pessoas.

§ 1º À pessoa com deficiência será 
assegurado o direito de votar e de ser 
votada, inclusive por meio das seguintes 
ações:

I - garantia de que os procedimentos, 
as instalações, os materiais e os equipa-
mentos para votação sejam apropria-
dos, acessíveis a todas as pessoas e de 
fácil compreensão e uso, sendo vedada 
a instalação de seções eleitorais exclusi-
vas para a pessoa com deficiência;

II - incentivo à pessoa com deficiên-
cia a candidatar-se e a desempenhar 
quaisquer funções públicas em todos 
os níveis de governo, inclusive por meio 
do uso de novas tecnologias assistivas, 
quando apropriado;
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III - garantia de que os pronuncia-
mentos oficiais, a propaganda eleitoral 
obrigatória e os debates transmitidos 
pelas emissoras de televisão possuam, 
pelo menos, os recursos elencados no 
art. 67 desta Lei;

IV - garantia do livre exercício do di-
reito ao voto e, para tanto, sempre que 
necessário e a seu pedido, permissão 
para que a pessoa com deficiência seja 
auxiliada na votação por pessoa de sua 
escolha.

§ 2º O poder público promoverá a 
participação da pessoa com deficiência, 
inclusive quando institucionalizada, 
na condução das questões públicas, 
sem discriminação e em igualdade de 
oportunidades, observado o seguinte:

I - participação em organizações não 
governamentais relacionadas à vida pú-
blica e à política do País e em atividades 
e administração de partidos políticos;

II - formação de organizações para 
representar a pessoa com deficiência 
em todos os níveis;

III - participação da pessoa com de-
ficiência em organizações que a repre-
sentem.

TÍTULO IV
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Art. 77. O poder público deve fomen-
tar o desenvolvimento científico, a pes-
quisa e a inovação e a capacitação tec-
nológicas, voltados à melhoria da qua-
lidade de vida e ao trabalho da pessoa 
com deficiência e sua inclusão social.

§ 1º O fomento pelo poder 
público deve priorizar a geração de 
conhecimentos e técnicas que visem 
à prevenção e ao tratamento de 
deficiências e ao desenvolvimento de 
tecnologias assistiva e social.

§ 2º A acessibilidade e as tecnologias 
assistiva e social devem ser fomentadas 
mediante a criação de cursos de pós-
graduação, a formação de recursos 
humanos e a inclusão do tema nas 
diretrizes de áreas do conhecimento.

§ 3º Deve ser fomentada a capacitação 
tecnológica de instituições públicas 
e privadas para o desenvolvimento 
de tecnologias assistiva e social que 
sejam voltadas para melhoria da 
funcionalidade e da participação social 
da pessoa com deficiência.

§ 4º As medidas previstas neste artigo 
devem ser reavaliadas periodicamente 
pelo poder público, com vistas ao seu 
aperfeiçoamento.

Art. 78. Devem ser estimulados a pes-
quisa, o desenvolvimento, a inovação e 
a difusão de tecnologias voltadas para 
ampliar o acesso da pessoa com defi-
ciência às tecnologias da informação e 
comunicação e às tecnologias sociais.

Parágrafo único. Serão estimulados, 
em especial:

I - o emprego de tecnologias da in-
formação e comunicação como instru-
mento de superação de limitações fun-
cionais e de barreiras à comunicação, à 
informação, à educação e ao entreteni-
mento da pessoa com deficiência;

II - a adoção de soluções e a difusão 
de normas que visem a ampliar a aces-
sibilidade da pessoa com deficiência à 
computação e aos sítios da internet, em 
especial aos serviços de governo ele-
trônico.

LIVRO II
PARTE ESPECIAL

TÍTULO I
DO ACESSO À JUSTIÇA

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 79. O poder público deve assegu-
rar o acesso da pessoa com deficiência 
à justiça, em igualdade de oportunida-
des com as demais pessoas, garantindo, 
sempre que requeridos, adaptações e 
recursos de tecnologia assistiva.

§ 1º A fim de garantir a atuação da 
pessoa com deficiência em todo o 
processo judicial, o poder público deve 
capacitar os membros e os servidores 
que atuam no Poder Judiciário, no 
Ministério Público, na Defensoria 
Pública, nos órgãos de segurança pública 
e no sistema penitenciário quanto aos 
direitos da pessoa com deficiência.

§ 2º Devem ser assegurados à 
pessoa com deficiência submetida a 
medida restritiva de liberdade todos os 
direitos e garantias a que fazem jus os 
apenados sem deficiência, garantida a 
acessibilidade.

§ 3º A Defensoria Pública e o 
Ministério Público tomarão as medidas 
necessárias à garantia dos direitos 
previstos nesta Lei.

Art. 80. Devem ser oferecidos todos 
os recursos de tecnologia assistiva dis-
poníveis para que a pessoa com defi-
ciência tenha garantido o acesso à justi-
ça, sempre que figure em um dos polos 
da ação ou atue como testemunha, par-
tícipe da lide posta em juízo, advogado, 
defensor público, magistrado ou mem-
bro do Ministério Público.
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Parágrafo único. A pessoa com defi-
ciência tem garantido o acesso ao con-
teúdo de todos os atos processuais de 
seu interesse, inclusive no exercício da 
advocacia.

Art. 81. Os direitos da pessoa com 
deficiência serão garantidos por ocasião 
da aplicação de sanções penais.

Art. 82. (VETADO).
Art. 83. Os serviços notariais e de re-

gistro não podem negar ou criar óbices 
ou condições diferenciadas à prestação 
de seus serviços em razão de deficiên-
cia do solicitante, devendo reconhecer 
sua capacidade legal plena, garantida a 
acessibilidade.

Parágrafo único. O descumprimen-
to do disposto no caput deste artigo 
constitui discriminação em razão de de-
ficiência.

CAPÍTULO II
DO RECONHECIMENTO IGUAL PE-

RANTE A LEI

Art. 84. A pessoa com deficiência tem 
assegurado o direito ao exercício de sua 
capacidade legal em igualdade de con-
dições com as demais pessoas.

§ 1º Quando necessário, a pessoa com 
deficiência será submetida à curatela, 
conforme a lei.

§ 2º É facultado à pessoa com 
deficiência a adoção de processo de 
tomada de decisão apoiada.

§ 3º A definição de curatela de 
pessoa com deficiência constitui medida 
protetiva extraordinária, proporcional às 
necessidades e às circunstâncias de cada 
caso, e durará o menor tempo possível.

§ 4º Os curadores são obrigados 
a prestar, anualmente, contas de sua 
administração ao juiz, apresentando o 
balanço do respectivo ano.

Art. 85. A curatela afetará tão somen-
te os atos relacionados aos direitos de 
natureza patrimonial e negocial.

§ 1º A definição da curatela não 
alcança o direito ao próprio corpo, 
à sexualidade, ao matrimônio, à 
privacidade, à educação, à saúde, ao 
trabalho e ao voto.

§ 2º A curatela constitui medida 
extraordinária, devendo constar da 
sentença as razões e motivações de sua 
definição, preservados os interesses do 
curatelado.

§ 3º No caso de pessoa em situação 
de institucionalização, ao nomear 
curador, o juiz deve dar preferência a 
pessoa que tenha vínculo de natureza 
familiar, afetiva ou comunitária com o 
curatelado.

Art. 86. Para emissão de documentos 
oficiais, não será exigida a situação de 
curatela da pessoa com deficiência.

Art. 87. Em casos de relevância e ur-
gência e a fim de proteger os interesses 
da pessoa com deficiência em situação 
de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o 
Ministério Público, de oficio ou a reque-
rimento do interessado, nomear, desde 
logo, curador provisório, o qual estará 
sujeito, no que couber, às disposições 
do Código de Processo Civil .

TÍTULO II
DOS CRIMES E DAS INFRAÇÕES 

ADMINISTRATIVAS

Art. 88. Praticar, induzir ou incitar dis-
criminação de pessoa em razão de sua 
deficiência:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) 
anos, e multa.

§ 1º Aumenta-se a pena em 1/3 (um 
terço) se a vítima encontrar-se sob 
cuidado e responsabilidade do agente.

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos 
no caput deste artigo é cometido por 
intermédio de meios de comunicação 
social ou de publicação de qualquer na-
tureza:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) 
anos, e multa.

§ 3º Na hipótese do § 2º 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 apreen-
são dos exemplares do material discri-
minatório;

II - interdição das respectivas mensa-
gens ou páginas de informação na in-
ternet.

§ 4º Na hipótese do § 2º deste 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 rendi-
mento de pessoa com deficiência:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos, e multa.

Parágrafo único. Aumenta-se a pena 
em 1/3 (um terço) se o crime é come-
tido:

I - por tutor, curador, síndico, liqui-
datário, inventariante, testamenteiro ou 
depositário judicial; ou

II - por aquele que se apropriou em 
razão de ofício ou de profissão.

Art. 90. Abandonar pessoa com defi-
ciência em hospitais, casas de saúde, en-
tidades 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 necessida-
des básicas de pessoa com deficiência 
quando obrigado por lei ou mandado.
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Art. 91. Reter ou utilizar cartão mag-
nético, qualquer meio eletrônico ou 
documento de pessoa com deficiência 
destinados ao recebimento de benefí-
cios, proventos, pensões ou remune-
ração ou à realização de operações fi-
nanceiras, 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.

TÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓ-

RIAS

Art. 92. É criado o Cadastro Nacional 
de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Cadastro-Inclusão), registro público 
eletrônico com a finalidade de coletar, 
processar, sistematizar e disseminar in-
formações georreferenciadas que per-
mitam a identificação e a caracterização 
socioeconômica da pessoa com defi-
ciência, bem como das barreiras que im-
pedem a realização de seus direitos.

§ 1º O Cadastro-Inclusão será 
administrado pelo Poder Executivo 
federal e constituído por base de dados, 
instrumentos, procedimentos e sistemas 
eletrônicos.

§ 2º Os dados constituintes do Cadastro-
Inclusão serão obtidos pela integração 
dos sistemas de informação e da base 
de dados de todas as políticas públicas 
relacionadas aos direitos da pessoa com 
deficiência, bem como por informações 
coletadas, inclusive em censos nacionais 
e nas demais pesquisas realizadas no 
País, de acordo com os parâmetros 
estabelecidos pela Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e 
seu Protocolo Facultativo.

§ 3º Para coleta, transmissão e 
sistematização de dados, é facultada a 
celebração de convênios, acordos, termos 
de parceria ou contratos com instituições 
públicas e privadas, observados os 
requisitos e procedimentos previstos em 
legislação específica.

§ 4º Para assegurar a 
confidencialidade, a privacidade e as 
liberdades fundamentais da pessoa 

com deficiência e os princípios éticos 
que regem a utilização de informações, 
devem ser observadas as salvaguardas 
estabelecidas em lei.

§ 5º Os dados do Cadastro-Inclusão 
somente poderão ser utilizados para as 
seguintes finalidades:

I - formulação, gestão, monitoramen-
to e avaliação das políticas públicas para 
a pessoa com deficiência e para identifi-
car as barreiras que impedem a realiza-
ção de seus direitos;

II - realização de estudos e pesquisas.
§ 6º As informações a que se refere 

este artigo devem ser disseminadas em 
formatos acessíveis.

Art. 93. Na realização de inspeções e 
de auditorias pelos órgãos de controle 
interno e externo, deve ser observado 
o cumprimento da legislação relativa à 
pessoa com deficiência e das normas de 
acessibilidade vigentes.

Art. 94. Terá direito a auxílio-inclusão, 
nos termos da lei, a pessoa com defi-
ciência moderada ou grave que:

I - receba o benefício de prestação 
continuada previsto no art. 20 da Lei nº 
8.742, de 7 de dezembro de 1993 , e que 
passe a exercer atividade remunerada 
que a enquadre como segurado obriga-
tório do RGPS;

II - tenha recebido, nos últimos 5 
(cinco) anos, o benefício de prestação 
continuada previsto no art. 20 da Lei nº 
8.742, de 7 de dezembro de 1993 , e que 
exerça atividade remunerada que a en-
quadre como segurado obrigatório do 
RGPS.

Art. 95. É vedado exigir o compare-
cimento de pessoa com deficiência pe-
rante os órgãos públicos quando seu 
deslocamento, em razão de sua limita-
ção funcional e de condições de aces-
sibilidade, imponha-lhe ônus despro-
porcional e indevido, hipótese na qual 
serão observados os seguintes procedi-
mentos:

I - quando for de interesse do poder 
público, o agente promoverá o contato 
necessário com a pessoa com deficiên-
cia em sua residência;

II - quando for de interesse da pessoa 
com deficiência, ela apresentará solici-
tação de atendimento domiciliar ou fará 
representar-se por procurador consti-
tuído para essa finalidade.

Parágrafo único. É assegurado à pes-
soa com deficiência atendimento domi-
ciliar pela perícia médica e social do Ins-
tituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
pelo serviço público de saúde ou pelo 
serviço privado de saúde, contratado ou 
conveniado, que integre o SUS e pelas 
entidades da rede socioassistencial in-
tegrantes do Suas, quando seu desloca-
mento, em razão de sua limitação fun-
cional e de condições de acessibilidade, 
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imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido.

Art. 96. O § 6º -A do art. 135 da Lei nº 
4.737, de 15 de julho de 1965 (Código 
Eleitoral) , passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 135. ......................................................
§ 6º -A. Os Tribunais Regionais Eleito-

rais deverão, a cada eleição, expedir ins-
truções aos Juízes Eleitorais para orien-
tá-los na escolha dos locais de votação, 
de maneira a garantir acessibilidade 
para o eleitor com deficiência ou com 
mobilidade reduzida, inclusive em seu 
entorno e nos sistemas de transporte 
que lhe dão acesso.

................................................................” (NR)
Art. 97. A Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-
-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 , 
passa a vigorar com as seguintes alte-
rações:

“Art. 428. .......................................................
§ 6º Para os fins do contrato de 

aprendizagem, a comprovação da es-
colaridade de aprendiz com deficiência 
deve considerar, sobretudo, as habilida-
des e competências relacionadas com a 
profissionalização.

..........................................................................
§ 8º Para o aprendiz com deficiência 

com 18 (dezoito) anos ou mais, a valida-
de do contrato de aprendizagem pres-
supõe anotação na CTPS e matrícula e 
frequência em programa de aprendi-
zagem desenvolvido sob orientação de 
entidade qualificada em formação téc-
nico-profissional metódica.” (NR)

“Art. 433. ......................................................
I - desempenho insuficiente ou ina-

daptação do aprendiz, salvo para o 
aprendiz com deficiência quando des-
provido de recursos de acessibilidade, 
de tecnologias assistivas e de apoio ne-
cessário ao desempenho de suas ativi-
dades;

...............................................................” (NR)
Art. 98. A Lei nº 7.853, de 24 de ou-

tubro de 1989 , passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 3º As medidas judiciais desti-
nadas à proteção de interesses coleti-
vos, difusos, individuais homogêneos 
e individuais indisponíveis da pessoa 
com deficiência poderão ser propostas 
pelo Ministério Público, pela Defenso-
ria Pública, pela União, pelos Estados, 
pelos Municípios, pelo Distrito Federal, 
por associação constituída há mais de 
1 (um) ano, nos termos da lei civil, por 
autarquia, por empresa pública e por 
fundação ou sociedade de economia 
mista que inclua, entre suas finalidades 
institucionais, a proteção dos interesses 
e a promoção de direitos da pessoa com 
deficiência.

..............................................................” (NR)

“Art. 8º Constitui crime punível com 
reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e 
multa:

I - recusar, cobrar valores adicionais, 
suspender, procrastinar, cancelar ou fa-
zer cessar inscrição de aluno em estabe-
lecimento de ensino de qualquer curso 
ou grau, público ou privado, em razão 
de sua deficiência;

II - obstar inscrição em concurso pú-
blico ou acesso de alguém a qualquer 
cargo ou emprego público, em razão de 
sua deficiência;

III - negar ou obstar emprego, traba-
lho ou promoção à pessoa em razão de 
sua deficiência;

IV - recusar, retardar ou dificultar in-
ternação ou deixar de prestar assistên-
cia médico-hospitalar e ambulatorial à 
pessoa com deficiência;

V - deixar de cumprir, retardar ou 
frustrar execução de ordem judicial ex-
pedida na ação civil a que alude esta Lei;

VI - recusar, retardar ou omitir dados 
técnicos indispensáveis à propositura da 
ação civil pública objeto desta Lei, quan-
do requisitados.

§ 1º Se o crime for praticado contra 
pessoa com deficiência menor de 18 
(dezoito) anos, a pena é agravada em 
1/3 (um terço).

§ 2º A pena pela adoção deliberada de 
critérios subjetivos para indeferimento 
de inscrição, de aprovação e de 
cumprimento de estágio probatório 
em concursos públicos não exclui a 
responsabilidade patrimonial pessoal 
do administrador público pelos danos 
causados.

§ 3º Incorre nas mesmas penas quem 
impede ou dificulta o ingresso de pessoa 
com deficiência em planos privados 
de assistência à saúde, inclusive com 
cobrança de valores diferenciados.

§ 4º Se o crime for praticado em 
atendimento de urgência e emergência, 
a pena é agravada em 1/3 (um terço).” 
(NR)

Art. 99. O art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 
de maio de 1990 , passa a vigorar acres-
cido do seguinte inciso XVIII:

“Art. 20. .........................................................
XVIII - quando o trabalhador com 

deficiência, por prescrição, necessite ad-
quirir órtese ou prótese para promoção 
de acessibilidade e de inclusão social.

................................................................” (NR)
Art. 100. A Lei nº 8.078, de 11 de se-

tembro de 1990 (Código de Defesa do 
Consumidor) , passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 6º ..........................................................
Parágrafo único. A informação de que 

trata o inciso III do caput deste artigo 
deve ser acessível à pessoa com defi-
ciência, observado o disposto em regu-
lamento.” (NR)
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“Art. 43. .........................................................
§ 6º Todas as informações de que tra-

ta o caput deste artigo devem ser dis-
ponibilizadas em formatos acessíveis, 
inclusive para a pessoa com deficiência, 
mediante solicitação do consumidor.” 
(NR)

Art. 101. A Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991 , passa a vigorar com as seguin-
tes alterações:

“Art. 16. .........................................................
I - o cônjuge, a companheira, o com-

panheiro e o filho não emancipado, de 
qualquer condição, menor de 21 (vinte e 
um) anos ou inválido ou que tenha defi-
ciência intelectual ou mental ou deficiên-
cia grave;

...........................................................................
III - o irmão não emancipado, de qual-

quer condição, menor de 21 (vinte e um) 
anos ou inválido ou que tenha deficiên-
cia intelectual ou mental ou deficiência 
grave;

...............................................................” (NR)
“Art. 77. .........................................................
§ 2º .................................................................
II - para o filho, a pessoa a ele equipa-

rada ou o irmão, de ambos os sexos, pela 
emancipação ou ao completar 21 (vinte e 
um) anos de idade, salvo se for inválido 
ou tiver deficiência intelectual ou mental 
ou deficiência grave;

..........................................................................
§ 4º (VETADO).
................................................................” (NR)
“Art. 93. (VETADO):
I - (VETADO);
II - (VETADO);
III - (VETADO);
IV - (VETADO);
V - (VETADO).
§ 1º A dispensa de pessoa com deficiên-

cia ou de beneficiário reabilitado da Previ-
dência Social ao final de contrato por prazo 
determinado de mais de 90 (noventa) dias 
e a dispensa imotivada em contrato por 
prazo indeterminado somente poderão 
ocorrer após a contratação de outro tra-
balhador com deficiência ou beneficiário 
reabilitado da Previdência Social.

§ 2º Ao Ministério do Trabalho e 
Emprego incumbe estabelecer a sistemática 
de fiscalização, bem como gerar dados e 
estatísticas sobre o total de empregados 
e as vagas preenchidas por pessoas com 
deficiência e por beneficiários reabilitados 
da Previdência Social, fornecendo-os, 
quando solicitados, aos sindicatos, às 
entidades representativas dos empregados 
ou aos cidadãos interessados.

§ 3º Para a reserva de cargos será 
considerada somente a contratação 
direta de pessoa com deficiência, 
excluído o aprendiz com deficiência de 
que trata a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

§ 4º (VETADO).” (NR)
“Art. 110-A. No ato de requerimento 

de benefícios operacionalizados pelo 
INSS, não será exigida apresentação de 
termo de curatela de titular ou de bene-
ficiário com deficiência, observados os 
procedimentos a serem estabelecidos 
em regulamento.”

Art. 102. O art. 2º da Lei nº 8.313, de 
23 de dezembro de 1991 , passa a vigo-
rar acrescido do seguinte § 3º :

“Art. 2º ...........................................................
§ 3º Os incentivos criados por esta 

Lei somente serão concedidos a proje-
tos culturais que forem disponibilizados, 
sempre que tecnicamente possível, tam-
bém em formato acessível à pessoa com 
deficiência, observado o disposto em 
regulamento.” (NR)

Art. 103. O art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 
de junho de 1992 , passa a vigorar acres-
cido do seguinte inciso IX:

“Art. 11. .........................................................
IX - deixar de cumprir a exigência de 

requisitos de acessibilidade previstos na 
legislação.” (NR)

Art. 104. A Lei nº 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993 , passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 3º ..........................................................
§ 2º .................................................................
V - produzidos ou prestados por 

empresas que comprovem cumprimen-
to de reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência ou para 
reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade 
previstas na legislação.

..........................................................................
§ 5º Nos processos de licitação, po-

derá ser estabelecida margem de prefe-
rência para:

I - produtos manufaturados e para 
serviços nacionais que atendam a nor-
mas técnicas brasileiras; e

II - bens e serviços produzidos ou 
prestados por empresas que compro-
vem cumprimento de reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com defi-
ciência ou para reabilitado da Previdên-
cia Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação.

................................................................” (NR)
“Art. 66-A. As empresas enquadradas 

no inciso V do § 2º e no inciso II do § 
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5º do art. 3º desta Lei deverão cumprir, 
durante todo o período de execução do 
contrato, a reserva de cargos prevista 
em lei para pessoa com deficiência ou 
para reabilitado da Previdência Social, 
bem como as regras de acessibilidade 
previstas na legislação.

Parágrafo único. Cabe à administra-
ção fiscalizar o cumprimento dos requi-
sitos de acessibilidade nos serviços e 
nos ambientes de trabalho.”

Art. 105. O art. 20 da Lei nº 8.742, de 
7 de dezembro de 1993 , passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

“Art. 20. .........................................................
§ 2º Para efeito de concessão do be-

nefício de prestação continuada, consi-
dera-se pessoa com deficiência aquela 
que tem impedimento de longo prazo 
de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, o qual, em interação com uma 
ou mais barreiras, pode obstruir sua 
participação plena e efetiva na socieda-
de em igualdade de condições com as 
demais pessoas.

...........................................................................
§ 9º Os rendimentos decorrentes de 

estágio supervisionado e de aprendiza-
gem não serão computados para os fins 
de cálculo da renda familiar per capita a 
que se refere o § 3º deste artigo.

...........................................................................
§ 11. Para concessão do benefício de 

que trata o caput deste artigo, poderão 
ser utilizados outros elementos proba-
tórios da condição de miserabilidade do 
grupo familiar e da situação de vulnera-
bilidade, conforme regulamento.” (NR)

Art. 106. (VETADO).
Art. 107. A Lei nº 9.029, de 13 de abril 

de 1995 , passa a vigorar com as seguin-
tes alterações:

“Art. 1º É proibida a adoção de 
qualquer prática discriminatória e 
limitativa para efeito de acesso à relação 
de trabalho, ou de sua manutenção, 
por motivo de sexo, origem, raça, cor, 
estado civil, situação familiar, deficiência, 
reabilitação profissional, idade, entre 
outros, ressalvadas, nesse caso, as 
hipóteses de proteção à criança e ao 
adolescente previstas no inciso XXXIII 
do art. 7º da Constituição Federal. ” (NR)

“Art. 3º Sem prejuízo do prescrito no 
art. 2º desta Lei e nos dispositivos legais 
que tipificam os crimes resultantes de 
preconceito de etnia, raça, cor ou defi-
ciência, as infrações ao disposto nesta 
Lei são passíveis das seguintes comina-
ções:

................................................................” (NR)
“Art. 4º ..........................................................
I - a reintegração com ressarcimento 

integral de todo o período de afasta-
mento, mediante pagamento das remu-
nerações devidas, corrigidas monetaria-
mente e acrescidas de juros legais;

................................................................” (NR)
Art. 108. O art. 35 da Lei nº 9.250, de 

26 de dezembro de 1995 , passa a vigo-
rar acrescido do seguinte § 5º :

“Art. 35. .........................................................
§ 5º Sem prejuízo do disposto no in-

ciso IX do parágrafo único do art. 3º 
da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 
2003 , a pessoa com deficiência, ou o 
contribuinte que tenha dependente 
nessa condição, tem preferência na res-
tituição referida no inciso III do art. 4º e 
na alínea “c” do inciso II do art. 8º .” (NR)

Art. 109. A Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro) , passa a vigorar com as se-
guintes alterações:

“Art. 2º ...........................................................
Parágrafo único. Para os efeitos deste 

Código, são consideradas vias terrestres 
as praias abertas à circulação pública, as 
vias internas pertencentes aos condomí-
nios constituídos por unidades autôno-
mas e as vias e áreas de estacionamento 
de estabelecimentos privados de uso 
coletivo.” (NR)

“Art. 86-A. As vagas de estaciona-
mento regulamentado de que trata o 
inciso XVII do art. 181 desta Lei deverão 
ser sinalizadas com as respectivas placas 
indicativas de destinação e com placas 
informando os dados sobre a infração 
por estacionamento indevido.”

“Art. 147-A. Ao candidato com defi-
ciência auditiva é assegurada acessibi-
lidade de comunicação, mediante em-
prego de tecnologias assistivas ou de 
ajudas técnicas em todas as etapas do 
processo de habilitação.

§ 1º O material didático audiovisual 
utilizado em aulas teóricas dos cursos 
que precedem os exames previstos no 
art. 147 desta Lei deve ser acessível, 
por meio de subtitulação com legenda 
oculta associada à tradução simultânea 
em Libras.

§ 2º É assegurado também ao 
candidato com deficiência auditiva 
requerer, no ato de sua inscrição, os 
serviços de intérprete da Libras, para 
acompanhamento em aulas práticas e 
teóricas.”

“Art. 154. (VETADO).”
“Art. 181. ......................................................
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XVII - ..............................................................
Infração - grave;
................................................................” (NR)
Art. 110. O inciso VI e o § 1º do art. 

56 da Lei nº 9.615, de 24 de março de 
1998 , passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 56. .........................................................
VI - 2,7% (dois inteiros e sete décimos 

por cento) da arrecadação bruta dos 
concursos de prognósticos e loterias fe-
derais e similares cuja realização estiver 
sujeita a autorização federal, deduzin-
do-se esse valor do montante destinado 
aos prêmios;

...........................................................................
§ 1º Do total de recursos financeiros 

resultantes do percentual de que trata o 
inciso VI do caput , 62,96% (sessenta e 
dois inteiros e noventa e seis centésimos 
por cento) serão destinados ao Comitê 
Olímpico Brasileiro (COB) e 37,04% (trin-
ta e sete inteiros e quatro centésimos por 
cento) ao Comitê Paralímpico Brasileiro 
(CPB), devendo ser observado, em ambos 
os casos, o conjunto de normas aplicáveis 
à celebração de convênios pela União.

................................................................” (NR)
Art. 111. O art. 1º da Lei nº 10.048, de 

8 de novembro de 2000 , passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 1º As pessoas com deficiência, 
os idosos com idade igual ou superior a 
60 (sessenta) anos, as gestantes, as lac-
tantes, as pessoas com crianças de colo 
e os obesos terão atendimento prioritá-
rio, nos termos desta Lei.” (NR)

Art. 112. A Lei nº 10.098, de 19 de de-
zembro de 2000 , passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 2º ..........................................................
I - acessibilidade: possibilidade e 

condição de alcance para utilização, 
com segurança e autonomia, de espa-
ços, mobiliários, equipamentos urbanos, 
edificações, transportes, informação e 
comunicação, inclusive seus sistemas e 
tecnologias, bem como de outros servi-
ços e instalações abertos ao público, de 
uso público ou privados de uso coletivo, 
tanto na zona urbana como na rural, por 
pessoa com deficiência ou com mobili-
dade reduzida;

II - barreiras: qualquer entrave, obs-
táculo, atitude ou comportamento que 
limite ou impeça a participação social da 
pessoa, bem como o gozo, a fruição e 
o exercício de seus direitos à acessibi-
lidade, à liberdade de movimento e de 
expressão, à comunicação, ao acesso à 
informação, à compreensão, à circula-
ção com segurança, entre outros, clas-
sificadas em:

a) barreiras urbanísticas: as existen-
tes nas vias e nos espaços públicos e 
privados abertos ao público ou de uso 
coletivo;

b) barreiras arquitetônicas: as exis-
tentes nos edifícios públicos e privados;

c) barreiras nos transportes: as exis-
tentes nos sistemas e meios de trans-
portes;

d) barreiras nas comunicações e na 
informação: qualquer entrave, obstá-
culo, atitude ou comportamento que 
dificulte ou impossibilite a expressão 
ou o recebimento de mensagens e de 
informações por intermédio de sistemas 
de comunicação e de tecnologia da in-
formação;

III - pessoa com deficiência: aquela 
que tem impedimento de longo prazo 
de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, o qual, em interação com uma 
ou mais barreiras, pode obstruir sua 
participação plena e efetiva na socieda-
de em igualdade de condições com as 
demais pessoas;

IV - pessoa com mobilidade reduzida: 
aquela que tenha, por qualquer motivo, 
dificuldade de movimentação, perma-
nente ou temporária, gerando redução 
efetiva da mobilidade, da flexibilidade, 
da coordenação motora ou da percep-
ção, incluindo idoso, gestante, lactante, 
pessoa com criança de colo e obeso;

V - acompanhante: aquele que acom-
panha a pessoa com deficiência, poden-
do ou não desempenhar as funções de 
atendente pessoal;

VI - elemento de urbanização: quais-
quer componentes de obras de urba-
nização, tais como os referentes a pa-
vimentação, saneamento, encanamento 
para esgotos, distribuição de energia 
elétrica e de gás, iluminação pública, 
serviços de comunicação, abastecimen-
to e distribuição de água, paisagismo e 
os que materializam as indicações do 
planejamento urbanístico;

VII - mobiliário urbano: conjunto de 
objetos existentes nas vias e nos espa-
ços públicos, superpostos ou adiciona-
dos aos elementos de urbanização ou 
de edificação, de forma que sua modi-
ficação ou seu traslado não provoque 
alterações substanciais nesses elemen-
tos, tais como semáforos, postes de si-
nalização e similares, terminais e pontos 
de acesso coletivo às telecomunicações, 
fontes de água, lixeiras, toldos, marqui-
ses, bancos, quiosques e quaisquer ou-
tros de natureza análoga;

VIII - tecnologia assistiva ou ajuda 
técnica: produtos, equipamentos, dis-
positivos, recursos, metodologias, estra-
tégias, práticas e serviços que objetivem 
promover a funcionalidade, relacionada 
à atividade e à participação da pessoa 
com deficiência ou com mobilidade re-
duzida, visando à sua autonomia, inde-
pendência, qualidade de vida e inclusão 
social;
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IX - comunicação: forma de interação 
dos cidadãos que abrange, entre outras 
opções, as línguas, inclusive a Língua Bra-
sileira de Sinais (Libras), a visualização de 
textos, o Braille, o sistema de sinalização 
ou de comunicação tátil, os caracteres 
ampliados, os dispositivos multimídia, 
assim como a linguagem simples, escrita 
e oral, os sistemas auditivos e os meios 
de voz digitalizados e os modos, meios e 
formatos aumentativos e alternativos de 
comunicação, incluindo as tecnologias da 
informação e das comunicações;

X - desenho universal: concepção de 
produtos, ambientes, programas e ser-
viços a serem usados por todas as pes-
soas, sem necessidade de adaptação ou 
de projeto específico, incluindo os re-
cursos de tecnologia assistiva.” (NR)

“Art. 3º O planejamento e a urbaniza-
ção das vias públicas, dos parques e dos 
demais espaços de uso público deverão 
ser concebidos e executados de forma a 
torná-los acessíveis para todas as pes-
soas, inclusive para aquelas com defi-
ciência ou com mobilidade reduzida.

Parágrafo único. O passeio público, 
elemento obrigatório de urbanização e 
parte da via pública, normalmente se-
gregado e em nível diferente, destina-
-se somente à circulação de pedestres 
e, quando possível, à implantação de 
mobiliário urbano e de vegetação.” (NR)

“Art. 9º ..........................................................
Parágrafo único. Os semáforos para 

pedestres instalados em vias públicas de 
grande circulação, ou que deem aces-
so aos serviços de reabilitação, devem 
obrigatoriamente estar equipados com 
mecanismo que emita sinal sonoro sua-
ve para orientação do pedestre.” (NR)

“Art. 10-A. A instalação de qualquer 
mobiliário urbano em área de circulação 
comum para pedestre que ofereça ris-
co de acidente à pessoa com deficiência 
deverá ser indicada mediante sinaliza-
ção tátil de alerta no piso, de acordo 
com as normas técnicas pertinentes.”

“Art. 12-A. Os centros comerciais e 
os estabelecimentos congêneres devem 
fornecer carros e cadeiras de rodas, mo-
torizados ou não, para o atendimento 
da pessoa com deficiência ou com mo-
bilidade reduzida.”

Art. 113. A Lei nº 10.257, de 10 de ju-
lho de 2001 (Estatuto da Cidade) , passa 
a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 3º ..........................................................
...........................................................................
III - promover, por iniciativa própria e 

em conjunto com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, programas de 
construção de moradias e melhoria das 
condições habitacionais, de saneamento 
básico, das calçadas, dos passeios públi-
cos, do mobiliário urbano e dos demais 
espaços de uso público;

IV - instituir diretrizes para desen-
volvimento urbano, inclusive habitação, 
saneamento básico, transporte e mobi-
lidade urbana, que incluam regras de 
acessibilidade aos locais de uso público;

...............................................................” (NR)
“Art. 41. .........................................................
..........................................................................
§ 3º As cidades de que trata 

o caput deste artigo devem elaborar 
plano de rotas acessíveis, compatível 
com o plano diretor no qual está inse-
rido, que disponha sobre os passeios 
públicos a serem implantados ou refor-
mados pelo poder público, com vistas a 
garantir acessibilidade da pessoa com 
deficiência ou com mobilidade redu-
zida a todas as rotas e vias existentes, 
inclusive as que concentrem os focos 
geradores de maior circulação de pe-
destres, como os órgãos públicos e os 
locais de prestação de serviços públicos 
e privados de saúde, educação, assis-
tência social, esporte, cultura, correios e 
telégrafos, bancos, entre outros, sempre 
que possível de maneira integrada com 
os sistemas de transporte coletivo de 
passageiros.” (NR)

Art. 114. A Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil) , passa a 
vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 3º São absolutamente incapazes 
de exercer pessoalmente os atos da vida 
civil os menores de 16 (dezesseis) anos.

I - (Revogado);
II - (Revogado);
III - (Revogado).” (NR)
“Art. 4º São incapazes, relativamente 

a certos atos ou à maneira de os exercer:
..........................................................................
II - os ébrios habituais e os viciados 

em tóxico;
III - aqueles que, por causa transitória 

ou permanente, não puderem exprimir 
sua vontade;

...........................................................................
Parágrafo único . A capacidade dos 

indígenas será regulada por legislação 
especial.” (NR)

“Art. 228. .......................................................
...........................................................................
II - (Revogado);
III - (Revogado);
...........................................................................
§ 1º .................................................................
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§ 2º A pessoa com deficiência poderá 
testemunhar em igualdade de condições 
com as demais pessoas, sendo-lhe 
assegurados todos os recursos de 
tecnologia assistiva.” (NR)

“Art. 1.518 . Até a celebração do casa-
mento podem os pais ou tutores revo-
gar a autorização.” (NR)

“Art. 1.548. ...................................................
I - (Revogado);
................................................................” (NR)
“Art. 1.550. ...................................................
...........................................................................
§ 1º .................................................................
§ 2º A pessoa com deficiência mental 

ou intelectual em idade núbia poderá 
contrair matrimônio, expressando sua 
vontade diretamente ou por meio de 
seu responsável ou curador.” (NR)

“Art. 1.557. ...................................................
III - a ignorância, anterior ao casa-

mento, de defeito físico irremediável 
que não caracterize deficiência ou de 
moléstia grave e transmissível, por con-
tágio ou por herança, capaz de pôr em 
risco a saúde do outro cônjuge ou de 
sua descendência;

IV - (Revogado).” (NR)
“Art. 1.767. ...................................................
I - aqueles que, por causa transitória 

ou permanente, não puderem exprimir 
sua vontade;

II - (Revogado);
III - os ébrios habituais e os viciados 

em tóxico;
IV - (Revogado);
................................................................” (NR)
“Art. 1.768. O processo que define os 

termos da curatela deve ser promovido:
..........................................................................
IV - pela própria pessoa.” (NR)
“Art. 1.769 . O Ministério Público so-

mente promoverá o processo que defi-
ne os termos da curatela:

I - nos casos de deficiência mental ou 
intelectual;

...........................................................................
III - se, existindo, forem menores ou 

incapazes as pessoas mencionadas no 
inciso II.” (NR)

“Art. 1.771. Antes de se pronunciar 
acerca dos termos da curatela, o juiz, 
que deverá ser assistido por equipe 
multidisciplinar, entrevistará pessoal-
mente o interditando.” (NR)

“Art. 1.772. O juiz determinará, se-
gundo as potencialidades da pessoa, os 
limites da curatela, circunscritos às res-
trições constantes do art. 1.782, e indi-
cará curador.

Parágrafo único. Para a escolha do 
curador, o juiz levará em conta a vonta-
de e as preferências do interditando, a 
ausência de conflito de interesses e de 
influência indevida, a proporcionalidade 
e a adequação às circunstâncias da pes-
soa.” (NR)

“Art. 1.775-A . Na nomeação de cura-
dor para a pessoa com deficiência, o juiz 
poderá estabelecer curatela comparti-
lhada a mais de uma pessoa.”

“Art. 1.777. As pessoas referidas no 
inciso I do art. 1.767 receberão todo o 
apoio necessário para ter preservado o 
direito à convivência familiar e comuni-
tária, sendo evitado o seu recolhimento 
em estabelecimento que os afaste desse 
convívio.” (NR)

Art. 115. O Título IV do Livro IV da 
Parte Especial da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil) , passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“TÍTULO IV
Da Tutela, da Curatela e da Toma-

da de Decisão Apoiada”

Art. 116. O Título IV do Livro IV da Parte 
Especial da Lei nº 10.406, de 10 de janei-
ro de 2002 (Código Civil) , passa a vigorar 
acrescido do seguinte Capítulo III:

“CAPÍTULO III
Da Tomada de Decisão Apoiada

Art. 1.783-A. A tomada de decisão 
apoiada é o processo pelo qual a pes-
soa com deficiência elege pelo menos 
2 (duas) pessoas idôneas, com as quais 
mantenha vínculos e que gozem de sua 
confiança, para prestar-lhe apoio na 
tomada de decisão sobre atos da vida 
civil, fornecendo-lhes os elementos e 
informações necessários para que possa 
exercer sua capacidade.

§ 1º Para formular pedido de tomada 
de decisão apoiada, a pessoa com 
deficiência e os apoiadores devem 
apresentar termo em que constem os 
limites do apoio a ser oferecido e os 
compromissos dos apoiadores, inclusive 
o prazo de vigência do acordo e o 
respeito à vontade, aos direitos e aos 
interesses da pessoa que devem apoiar.

§ 2º O pedido de tomada de decisão 
apoiada será requerido pela pessoa a 
ser apoiada, com indicação expressa 
das pessoas aptas a prestarem o apoio 
previsto no caput deste artigo.

§ 3º Antes de se pronunciar sobre o 
pedido de tomada de decisão apoiada, o 
juiz, assistido por equipe multidisciplinar, 
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após oitiva do Ministério Público, ouvirá 
pessoalmente o requerente e as pessoas 
que lhe prestarão apoio.

§ 4º A decisão tomada por pessoa 
apoiada terá validade e efeitos sobre 
terceiros, sem restrições, desde que 
esteja inserida nos limites do apoio 
acordado.

§ 5º Terceiro com quem a pessoa 
apoiada mantenha relação negocial 
pode solicitar que os apoiadores 
contra-assinem o contrato ou acordo, 
especificando, por escrito, sua função 
em relação ao apoiado.

§ 6º Em caso de negócio jurídico que 
possa trazer risco ou prejuízo relevante, 
havendo divergência de opiniões entre 
a pessoa apoiada e um dos apoiadores, 
deverá o juiz, ouvido o Ministério 
Público, decidir sobre a questão.

§ 7º Se o apoiador agir com 
negligência, exercer pressão indevida 
ou não adimplir as obrigações 
assumidas, poderá a pessoa apoiada ou 
qualquer pessoa apresentar denúncia 
ao Ministério Público ou ao juiz.

§ 8º Se procedente a denúncia, o 
juiz destituirá o apoiador e nomeará, 
ouvida a pessoa apoiada e se for de seu 
interesse, outra pessoa para prestação 
de apoio.

§ 9º A pessoa apoiada pode, a 
qualquer tempo, solicitar o término de 
acordo firmado em processo de tomada 
de decisão apoiada.

§ 10. O apoiador pode solicitar ao 
juiz a exclusão de sua participação do 
processo de tomada de decisão apoiada, 
sendo seu desligamento condicionado à 
manifestação do juiz sobre a matéria.

§ 11. Aplicam-se à tomada de decisão 
apoiada, no que couber, as disposições 
referentes à prestação de contas na 
curatela.”

Art. 117. O art. 1º da Lei nº 11.126, de 
27 de junho de 2005 , passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 1º É assegurado à pessoa 
com deficiência visual acompanhada 
de cão-guia o direito de ingressar 
e de permanecer com o animal em 
todos os meios de transporte e em 
estabelecimentos abertos ao público, de 
uso público e privados de uso coletivo, 
desde que observadas as condições 
impostas por esta Lei.

...........................................................................
§ 2º O disposto no caput deste artigo 

aplica-se a todas as modalidades e ju-
risdições do serviço de transporte cole-
tivo de passageiros, inclusive em esfera 
internacional com origem no território 
brasileiro.” (NR)

Art. 118. O inciso IV do art. 46 da Lei 
nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009 , 
passa a vigorar acrescido da seguinte 
alínea “k”:

“Art. 46. .........................................................
IV - ..................................................................
k) de acessibilidade a todas as pes-

soas.
................................................................” (NR)
Art. 119. A Lei nº 12.587, de 3 de ja-

neiro de 2012 , passa a vigorar acrescida 
do seguinte art. 12-B:

“Art. 12-B. Na outorga de exploração 
de serviço de táxi, reservar-se-ão 10% 
(dez por cento) das vagas para condu-
tores com deficiência.

§ 1º Para concorrer às vagas 
reservadas na forma do caput deste ar-
tigo, o condutor com deficiência deverá 
observar os seguintes requisitos quanto 
ao veículo utilizado:

I - ser de sua propriedade e por ele 
conduzido; e

II - estar adaptado às suas necessida-
des, nos termos da legislação vigente.

§ 2º No caso de não preenchimento 
das vagas na forma estabelecida 
no caput deste artigo, as remanescen-
tes devem ser disponibilizadas para os 
demais concorrentes.”

Art. 120. Cabe aos órgãos competen-
tes, em cada esfera de governo, a ela-
boração de relatórios circunstanciados 
sobre o cumprimento dos prazos esta-
belecidos por força das Leis nº 10.048, 
de 8 de novembro de 2000 , e nº 10.098, 
de 19 de dezembro de 2000 , bem como 
o seu encaminhamento ao Ministério 
Público e aos órgãos de regulação para 
adoção das providências cabíveis.

Parágrafo único. Os relatórios a que se 
refere o caput deste artigo deverão ser 
apresentados no prazo de 1 (um) ano a 
contar da entrada em vigor desta Lei.

Art. 121. Os direitos, os prazos e as 
obrigações previstos nesta Lei não ex-
cluem os já estabelecidos em outras 
legislações, inclusive em pactos, trata-
dos, convenções e declarações interna-
cionais aprovados e promulgados pelo 
Congresso Nacional, e devem ser apli-
cados em conformidade com as demais 
normas internas e acordos internacio-
nais vinculantes sobre a matéria.

Parágrafo único. Prevalecerá a norma 
mais benéfica à pessoa com deficiência.

Art. 122. Regulamento disporá so-
bre a adequação do disposto nesta Lei 
ao tratamento diferenciado, simplifi-
cado e favorecido a ser dispensado às 
microempresas e às empresas de pe-
queno porte, previsto no § 3º do art. 1º 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006 .

Art. 123. Revogam-se os seguintes 
dispositivos: (Vigência)

I - o inciso II do § 2º do art. 1º da Lei 
nº 9.008, de 21 de março de 1995 ;

II - os incisos I, II e III do art. 3º da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Có-
digo Civil);
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III - os incisos II e III do art. 228 da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Có-
digo Civil);

IV - o inciso I do art. 1.548 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Códi-
go Civil);

V - o inciso IV do art. 1.557 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Códi-
go Civil);

VI - os incisos II e IV do art. 1.767 
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 (Código Civil);

VII - os arts. 1.776 e 1.780 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Códi-
go Civil).

Art. 124. O § 1º do art. 2º desta 
Lei deverá entrar em vigor em até 2 
(dois) anos, contados da entrada em vi-
gor desta Lei.

Art. 125. Devem ser observados os 
prazos a seguir discriminados, a partir 
da entrada em vigor desta Lei, para o 
cumprimento dos seguintes dispositi-
vos:

I - incisos I e II do § 2º do art. 28 , 48 
(quarenta e oito) meses;

II - § 6º do art. 44, 84 (oitenta e qua-
tro) meses;     (Redação dada pela Lei nº 
14.159, de 2021)

III - art. 45 , 24 (vinte e quatro) meses;
IV - art. 49 , 48 (quarenta e oito) me-

ses.
Art. 126. Prorroga-se até 31 de de-

zembro de 2021 a vigência da Lei nº 
8.989, de 24 de fevereiro de 1995 .

Art. 127. Esta Lei entra em vigor após 
decorridos 180 (cento e oitenta) dias de 
sua publicação oficial .

Brasília, 6 de julho de 2015; 194º da 
Independência e 127º da República.

 PARABÉNS!!!

META 3 - CONCLUÍDA COM 
SUCESSO.

“O sucesso é ir de fracasso em fracasso 
sem perder o entusiasmo.”

Anotações
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DIRETRIZES PARA PROMOÇÃO, 
PROTEÇÃO E DEFESA DOS DI-

REITOS HUMANOS DAS PESSO-
AS EM SITUAÇÃO DE RUA

RESOLUÇÃO Nº 40, DE 13 DE OU-
TUBRO DE 2020

Dispõe sobre as diretrizes para pro-
moção, proteção e defesa dos direitos 
humanos das pessoas em situação de 
rua, de acordo com a Política Nacional 
para População em Situação de Rua.

O CONSELHO NACIONAL DOS DIREI-
TOS HUMANOS - CNDH, no exercício 
das atribuições previstas no art. 4º da 
Lei nº 12.986, de 02 de junho de 2014, 
e dando cumprimento à deliberação 
tomada, de forma unânime, em sua 9ª 
Reunião Extraordinária, realizada em 13 
de outubro de 2020:

CONSIDERANDO todas as normati-
vas internacionais de Direitos Humanos 
para a população em situação de rua, 
em especial o artigo 25 da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, de 
1948, que reconhece a habitação como 
um dos direitos integrantes dos direitos 
econômicos, sociais e culturais;

CONSIDERANDO o art. 11 do Pacto 
dos Direitos Econômicos, Sociais e Cul-
turais, de 1966, internalizado pelo Brasil 
pelo Decreto nº 591/1992, pelo qual se 
consolida o direito à habitação como 
um dos meios de superação da situação 
de miséria, gerando para os Estados- 
parte a obrigação de promover e prote-
ger esse direito;

CONSIDERANDO o Comentário Ge-
ral nº 21/2017 do Comitê dos Direitos 
da Criança da Organização das Nações 
Unidas (ONU), que orienta aos Estados 
signatários da Convenção sobre os Di-
reitos da Criança a respeito de como de-
senvolver estratégias nacionais amplas e 
a longo prazo voltadas para as crianças 
em situação de rua;

CONSIDERANDO a Convenção Inte-
ramericana para Prevenir, Punir e Erradi-
car a Violência contra a Mulher, concluí-
da em Belém do Pará, de 1994, da qual 
o Brasil é signatário;

CONSIDERANDO os objetivos do Mi-
lênio, que até 2030 são um chamado 
universal para a ação contra a pobreza, 
proteção do planeta e para garantir que 
todas as pessoas tenham paz e pros-
peridade, em especial a Meta 11, que 
propõe tornar as cidades e os assenta-
mentos humanos inclusivos, seguros, 
resilientes e sustentáveis;

CONSIDERANDO os Princípios de Yo-
gyakarta, de 2006, sobre a aplicação da 
legislação internacional de direitos hu-
manos em relação à orientação sexual e 
identidade de gênero;

CONSIDERANDO o conceito de Tra-
balho Decente, formalizado pela Orga-
nização Internacional do Trabalho - OIT 
em 1999, como sendo condição fun-
damental para a superação da pobre-
za, para a redução das desigualdades 
sociais, para a garantia da governabili-
dade democrática e para o desenvolvi-
mento sustentável, visando ao respeito 
aos direitos no trabalho, à promoção do 
emprego produtivo e de qualidade, à 
extensão da proteção social e ao forta-
lecimento do diálogo social;

CONSIDERANDO o Relatório com 
Ferramentas Práticas para Implemen-
tação do Direito à Moradia e Guia com 
Princípios Básicos em Caso de Remo-
ções Forçadas, e o Manual Como Atuar 
em Projetos que Envolvem Despejos e 
Remoções, todos elaborados pela Rela-
toria Especial da Organização das Na-
ções Unidas para o direito à moradia 
adequada;

CONSIDERANDO a Resolução n° 
64/292 de 16 de dezembro de 2014 da 
Organização das Nações Unidas que 
reconheceu o direito à água potável e 
limpa e o direito ao saneamento como 
essenciais para o pleno gozo da vida e 
de todos os direitos humanos;

CONSIDERANDO que a cidadania e 
a dignidade da pessoa humana consti-
tuem fundamentos da República Fede-
rativa do Brasil, nos termos do art. 1º, II 
e III da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que são objetivos 
fundamentais da República Federativa 
do Brasil construir uma sociedade livre, 
justa e solidária, erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualda-
des sociais e regionais, promover o bem 
de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação, nos termos do 
art. 3º, I, III e IV da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que o direito a saú-
de é previsto na Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil nos artigos 6°, 
194 e 196;

CONSIDERANDO que, no Brasil, a ali-
mentação adequada passou a ser expres-
samente reconhecida como direito huma-
no fundamental pela Constituição da Re-
pública a partir da Emenda Constitucional 
nº 64/10, que conferiu nova redação ao 
art. 6º, com a atribuição da responsabili-
dade, de forma ampla, ao Estado, em sua 

DIA 04: DIREITOS HUMANOS
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efetivação, além de estar contemplada no 
artigo 11 do Pacto Internacional dos Di-
reitos Econômicos, Sociais e Culturais de 
1966 e no artigo 25 da Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos;

CONSIDERANDO que a Constituição 
Federal de 1988, principalmente os ar-
tigos 6º e 7º, solidificou a importância 
do trabalho reconhecendo-o como um 
direito social, que consolida inúmeros 
direitos gerais e específicos aos traba-
lhadores e dá à pessoa a oportunidade 
de inclusão e traz dignidade à sua vida;

CONSIDERANDO que todas/os são 
iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se às/
aos brasileiras/os e às/aos estrangei-
ras/os residentes no país a inviolabi-
lidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos do art. 5º e seus incisos, da 
Constituição Federal;

CONSIDERANDO que a Constituição 
Federal estabelece, em seu artigo 134, 
que é função da Defensoria Pública a 
promoção dos direitos humanos e a de-
fesa judicial e extrajudicial;

CONSIDERANDO que a Constituição 
Federal de 1988, no seu artigo 227, es-
tabelece que é dever da família, da so-
ciedade e do Estado assegurar à criança 
e ao adolescente, com absoluta priori-
dade, o direito à vida, à saúde, à alimen-
tação, à educação, ao lazer, à profissio-
nalização, à cultura, à dignidade, ao res-
peito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária;

CONSIDERANDO que o panorama 
econômico e social do país tem se agra-
vado nos últimos anos, diante do avanço 
da política neoliberal, em especial com a 
Emenda Constitucional nº 95/2016, com 
retirada de investimentos do Estado em 
direitos sociais, tem aumentado o número 
de pessoas e famílias em situação de rua, 
bem como as violências sofridas por esse 
grupo populacional em todo o país;

CONSIDERANDO que a Lei nº 
8.069/90, que dispõe sobre o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, afirma, 
em seu art. 5º, que nenhuma criança 
ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, ex-
ploração, violência, crueldade e opres-
são, punido na forma da lei qualquer 
atentado, por ação ou omissão, aos seus 
direitos fundamentais;

CONSIDERANDO que a Lei nº 
8.080/90, que dispõe sobre as condi-
ções para a promoção, proteção e re-
cuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspon-
dentes e dá outras providências, afirma, 
em seu art. 2º, que a saúde é um direito 
fundamental do ser humano, devendo o 
Estado prover as condições indispensá-
veis ao seu pleno exercício;

CONSIDERANDO o art. 23 da Lei nº 
8.742/1993 - LOAS, que estabelece a 
obrigatoriedade de criação de progra-
mas de proteção às crianças e adoles-
centes e às pessoas em situação de rua 
no âmbito da organização dos serviços 
de assistência social;

CONSIDERANDO a aprovação da Po-
lítica Nacional de Economia Solidária 
(PNES) e do Sistema Nacional de Econo-
mia Solidária (SINAES) como alternati-
vas inovadoras na geração de trabalho e 
de inclusão social que permitem desen-
volver iniciativas de produção coletiva, 
superando a desigualdade e promoven-
do equidade e desenvolvimento;

CONSIDERANDO que a Lei nº 
10.216/2001, que dispõe sobre a prote-
ção e os direitos das pessoas portadoras 
de transtornos mentais e redireciona o 
modelo assistencial em saúde mental, 
levou o Brasil para o grupo de países 
com uma legislação moderna e coe-
rente com as diretrizes da Organização 
Pan-americana de Saúde/Organização 
Mundial da Saúde (OPAS/OMS);

CONSIDERANDO o que estabelece a Lei 
Orgânica de Segurança Alimentar e Nu-
tricional nº 11.346, de 15 de setembro de 
2006, quanto ao direito de todos ao acesso 
regular e permanente a alimentos de quali-
dade, em quantidade suficiente, sem com-
prometer o acesso a outras necessidades 
essenciais, tendo como base práticas ali-
mentares promotoras de saúde e que res-
peitem a diversidade cultural, e ainda que 
essa lei federal formula e implementa polí-
ticas, planos, programas e ações com vistas 
a assegurar o direito humano à alimentação 
adequada e saudável, tendo criado o Siste-
ma Nacional de Segurança Alimentar e Nu-
tricional - SISAN;

CONSIDERANDO a Lei nº 
12.305/2010, que institui a Política Na-
cional de Resíduos Sólidos e altera a Lei 
n° 9.605/ 1998 e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei nº 13.431/2017 
e o Decreto nº 9.603/2018, que esta-
belecem e regulamentam o sistema 
de garantia de direitos da criança e do 
adolescente vítima ou testemunha de 
violência;

CONSIDERANDO o Decreto nº 
7.053/2009, que institui a Política Na-
cional para a População em Situação 
de Rua e o seu Comitê Intersetorial de 
Acompanhamento e Monitoramento 
(CIAMP-RUA), alterado pelo Decreto nº 
9.894, de 27 de junho de 2019;

CONSIDERANDO a Lei nº 
12.288/2010, que institui o Estatuto da 
Igualdade Racial, destinado a garantir à 
população negra a efetivação da igual-
dade de oportunidades, a defesa dos 
direitos étnicos individuais, coletivos e 
difusos e o combate à discriminação e 
às demais formas de intolerância étnica;
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CONSIDERANDO a Portaria nº 
122/2011 e a Portaria nº 123/2012 do 
Ministério da Saúde, que preveem a im-
plantação e o financiamento de serviços 
de Consultório na Rua com equipes que 
possuam em seu quadro agentes sociais 
com trajetória de vida nas ruas;

CONSIDERANDO que a Resolução nº 
87/2009 do Conselho Nacional das Cida-
des, que cria a Política Nacional de Pre-
venção e Mediação de Conflitos Fundiá-
rios Urbanos, aponta como princípio das 
mediações a garantia do direito à cidade 
e à moradia, conceituando o conflito fun-
diário urbano como a disputa pela posse 
ou propriedade de imóvel urbano, bem 
como impacto de empreendimentos pú-
blicos e privados, envolvendo famílias de 
baixa renda ou grupos sociais vulneráveis 
que necessitem ou demandem a proteção 
do Estado na garantia do direito humano 
à moradia e à cidade;

CONSIDERANDO a Nota Técnica 
Conjunta nº 001/2015 - SAS/MS e SGEP, 
do Ministério da Saúde e do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, expedida em 16 de setembro de 
2015, contendo “diretrizes e fluxograma 
para a atenção integral à saúde das mu-
lheres e das adolescentes em situação 
de rua e/ou usuárias de crack/outras 
drogas e seus filhos recém nascidos”, 
que aponta para a importância da ga-
rantia do direito à convivência familiar e 
comunitária de mães e filhos/as;

CONSIDERANDO a Resolução Conjunta 
CNAS/CONANDA nº 1, de 15 de dezembro 
de 2016, que dispõe sobre o conceito e o 
atendimento de criança e adolescente em 
situação de rua e inclui o subitem 4.6, no 
item 4, do Capítulo III do documento Orien-
tações Técnicas: Serviços de Acolhimento 
para Crianças e Adolescentes;

CONSIDERANDO a Resolução Con-
junta CNAS/CONANDA nº 1, de 07 de 
junho de 2017, que estabelece as Dire-
trizes Políticas e Metodológicas para o 
atendimento de crianças e adolescentes 
em situação de rua no âmbito da Políti-
ca de Assistência Social;

CONSIDERANDO a Resolução CONAN-
DA nº 187, de 9 de março de 2017, que 
aprova o documento Orientações Técnicas 
para Educadores Sociais de Rua em Pro-
gramas, Projetos e Serviços com Crianças e 
Adolescentes em Situação de Rua;

CONSIDERANDO a Resolução CNDH 
nº 10, de 17 de outubro de 2018, que 
dispõe sobre soluções garantidoras de 
Direitos Humanos e medidas preventi-
vas em situações de conflito fundiário 
coletivos rurais e urbanos;

CONSIDERANDO a Resolução CNAS 
nº 109/2019, que dispõe sobre os equi-
pamentos e serviços tipificados a serem 
fornecidos à população em situação de 
Rua;

CONSIDERANDO a Resolução CNDH 
nº 08/2019, que dispõe sobre soluções 
preventivas de violações e garantidoras 
de direitos aos portadores de transtor-
nos mentais e usuários problemáticos 
de álcool e outras drogas;

CONSIDERANDO que a função social 
da propriedade também se aplica aos 
imóveis públicos e que, segundo dados 
da Secretaria de Patrimônio da União 
(SPU), a União possui 10.304 imóveis 
vagos e outras 16 mil propriedades que 
não possuem informação se estão ou 
não ocupadas segundo dados de 2017;

CONSIDERANDO a Ata de 28 de julho 
de 2016, em que a plenária do CIAMP-
-RUA nacional aprovou a priorização da 
moradia e a disseminação de um conceito 
e metodologia inspirados no modelo Mo-
radia Primeiro, que objetiva o imediato 
acesso da pessoa em situação de rua a 
uma moradia segura, individual e integra-
da à comunidade;

CONSIDERANDO a produção do Rela-
tório do Centro Nacional de Defesa dos 
Direitos Humanos, que demonstra que o 
cenário de violências praticadas contra a 
população em situação de rua no Brasil 
tem aumentado nos últimos anos;

CONSIDERANDO o Boletim Epidemio-
lógico nº 14 Volume 50, da Secretaria de 
Vigilância em Saúde do Ministério da Saú-
de, de junho de 2019, intitulado Popula-
ção em situação de rua e violência - uma 
análise das notificações no Brasil de 2015 
a 2017;

CONSIDERANDO o Protocolo I da Re-
solução nº 213/2015 do CNJ, que estabe-
lece dentre as diretrizes a serem observa-
das na aplicação das medidas cautelares 
pelo sistema de justiça a não penalização 
da pobreza, a individuação, respeito às 
trajetórias individuais e reconhecimento 
das potencialidades, e respeito e promo-
ção das diversidades;

CONSIDERANDO a ausência de pro-
gramas nacionais de proteção às vítimas 
de violência que atendam às especificida-
des da população adulta em situação de 
rua e à dificuldade de acesso de crianças e 
adolescentes em situação de rua ao Pro-
grama de Proteção a Crianças e Adoles-
centes Ameaçados de Morte (PPCAM);

CONSIDERANDO o Guia de Atuação 
Ministerial: defesa dos direitos das pes-
soas em situação de rua, do Conselho Na-
cional do Ministério Público, de 2015;

CONSIDERANDO a importância da as-
sistência jurídica integral e gratuita, com 
acesso facilitado para a população em si-
tuação de rua através da Defensoria Públi-
ca conforme as orientações previstas na 
Lei Complementar 80/1994, na Portaria 
GABDPGF DPU nº 666 de 31/05/2017 e 
no Protocolo de Atuação em Favor das 
Pessoas em Situação de Rua do CONDE-
GE, aprovado em 23/09/2016; resolve:
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CAPÍTULO I
Diretrizes Gerais

Art. 1º Esta Resolução se destina a 
estabelecer diretrizes para promoção, 
proteção e defesa dos direitos humanos 
das pessoas em situação de rua, crianças, 
adolescentes, adultas e idosas, que de-
vem ser garantidos pelo Estado por meio 
do acesso às políticas públicas e aos ór-
gãos do sistema de justiça e defesa de 
direitos.

§1º Considera-se população em 
situação de rua o grupo populacional 
heterogêneo que possui em comum a 
pobreza extrema, os vínculos familiares 
interrompidos ou fragilizados e a 
inexistência de moradia convencional 
regular, e que utiliza os logradouros 
públicos e as áreas degradadas como 
espaço de moradia e de sustento, de 
forma temporária ou permanente, bem 
como as unidades de acolhimento para 
pernoite temporário ou como moradia 
provisória.

§2º Consideram-se crianças e 
adolescentes em situação de rua os 
sujeitos em desenvolvimento com direitos 
violados, que utilizam logradouros 
públicos e/ou áreas degradadas como 
espaço de moradia ou sobrevivência, de 
forma permanente e/ou intermitente, 
em situação de vulnerabilidade e/ou 
risco pessoal e social pelo rompimento 
ou fragilidade do cuidado e dos vínculos 
familiares e comunitários, prioritariamente 
em situação de pobreza e/ou pobreza 
extrema, com dificuldade de acesso e/ou 
permanência nas políticas públicas, sendo 
caracterizados por sua heterogeneidade, 
como gênero, orientação sexual, 
identidade de gênero, diversidade étnico-
racial, religiosa, geracional, territorial, 
de nacionalidade, de posição política, 
deficiência, entre outros.

Art. 2º As ações de promoção, prote-
ção e defesa dos direitos humanos das 
pessoas em situação de rua devem se 
guiar pelos princípios da Política Nacio-
nal para a População em situação de Rua, 
conforme o Decreto nº 7.053/2009, quais 
sejam:

I - respeito à dignidade da pessoa hu-
mana;

II - direito à convivência familiar e co-
munitária;

III - valorização e respeito à vida e à 
cidadania;

IV - atendimento humanizado e uni-
versalizado; e

V - respeito às condições sociais e di-
ferenças de origem, raça, idade, naciona-
lidade, gênero, orientação sexual e reli-
giosa, com atenção especial às pessoas 
com deficiência.

Art. 3º As pessoas em situação rua, 
bem como pessoas com trajetória de 
rua, devem participar ativamente dos 
processos decisórios de planejamento, 
execução, monitoramento e avaliação de 
ações voltadas para o seu atendimento, 
com a valorização da escuta ativa, pro-
tagonismo e autonomia nas decisões e 
acordos, a partir de, mas não somente, 
ações públicas coletivas, como forma de 
garantia de participação na implemen-
tação e monitoramento, fortalecimento 
dos Comitês Intersetoriais de Acompa-
nhamento e Monitoramento da Política 
Nacional para População em Situação 
de Rua (CIAMP Rua) e formação popular 
permanente, inclusive a nível municipal, 
estadual e distrital.

Art. 4º Os entes federados devem de-
senvolver estratégias e condições para 
assegurar o acesso da população em si-
tuação de rua às políticas sociais destina-
das ao conjunto da população.

Parágrafo único. Os espaços de con-
trole e participação social nas políticas 
públicas ou em outros assuntos comu-
nitários, tais como CIAMP, Conselho de 
Saúde, Conselho de Assistência Social, 
Conselho de Direitos Humanos, entre 
outros, devem contemplar representa-
ções da população em situação de rua.

Art. 5º Os estados, municípios e o 
Distrito Federal, nos termos do Decreto 
nº 7.053/2009, devem instituir e man-
ter comitês gestores intersetoriais para 
acompanhamento e monitoramento 
das respectivas políticas para a popu-
lação em situação de rua, composto de 
forma paritária por órgãos e instituições 
governamentais e não governamentais, 
que tenham políticas direcionadas para 
população em situação de rua para que 
possam dialogar e pactuar políticas lo-
cais de acordo com as especificidades de 
cada território e com o perfil local dessa 
população.

Art. 6º Com a finalidade de evitar a cri-
minalização e culpabilização das pessoas 
pela situação de rua em que se encon-
tram, os programas, projetos, serviços e 
todo tipo de atendimento direcionados 
para esta população devem considerar 
que este fenômeno social inclui fatores 
estruturais que marcam a sociedade 
brasileira como a desigualdade social, 
o desemprego, a insuficiência de renda, 
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a falta de moradia, o racismo, os quais 
são potencializados pelo não acesso aos 
direitos e políticas sociais.

Art. 7º As políticas públicas devem 
considerar a heterogeneidade da popula-
ção de rua, notadamente quanto a:

I - nível de escolaridade, condições de 
saúde, faixa etária, origem, relações com o 
trabalho e com a família;

II - condições para cuidados e higiene 
pessoal;

III - condições de acesso aos transpor-
tes públicos;

IV - características culturais, étnicas, 
geracionais, de gênero, de orientação se-
xual, de identidade de gênero, religiosas e 
relacionadas à sua naturalidade e nacio-
nalidade;

V - vínculos familiares e/ou comunitá-
rios;

VII - histórico de atendimento.
Art. 8º Os programas, projetos, servi-

ços, ações e atividades direcionados para 
as pessoas em situação de rua devem 
contemplar o disposto na Lei Brasileira de 
Inclusão, com atenção para as especifici-
dades das pessoas com deficiência e mo-
bilidade reduzida.

Parágrafo único. As pessoas com de-
ficiência podem utilizar todos os serviços 
públicos, e configura violação de direitos 
humanos segregá-los/as nos serviços vol-
tados para pessoas com deficiência.

Art. 9º A rede intersetorial deve com-
bater os estigmas, discriminações e pre-
conceitos de toda ordem dirigidos à po-
pulação em situação de rua, inclusive no 
que se refere às repressões e opressões, 
às práticas higienistas, e às violências de 
todos os tipos, sendo essencial o uso de 
estratégias midiáticas de comunicação, 
como campanhas de sensibilização de 
promoção e garantia de seus direitos.

Art. 10 A rede interinstitucional deve 
estabelecer processos de trabalho vol-
tados para a articulação das suas ações, 
como estudos de caso e fluxos de troca 
de informações e encaminhamentos, para 
a garantia da proteção integral.

Art. 11 As políticas públicas, o siste-
ma de justiça e de defesa de direitos e as 
organizações da sociedade civil devem 
adequar seu atendimento às pessoas em 
situação de rua e seus/suas familiares, 
considerando suas especificidades, eli-
minando as barreiras de acesso como a 
exigência de documentos condicionando 
o atendimento ou os requisitos relativos 
ao pagamento de taxas ou condições es-
pecíficas de vestimenta e higiene que não 
são compatíveis com as condições de vida 
dessas pessoas.

Art. 12 O Estado deve investir na capa-
citação permanente dos/as gestores/as, 
técnicos/as, educadores/as sociais e de-
mais trabalhadores/as da rede de atendi-
mento que atuam com a população em 
situação de rua.

§1º Os/As profissionais devem 
ser capacitados/as a empregar 
metodologias, recursos pedagógicos e 
habilidades necessárias visando:

I - a efetividade da atuação e a boa 
qualidade dos serviços;

II - o cumprimento dos preceitos éti-
cos, fortalecendo a empatia e reconhe-
cendo a alteridade, de forma a não in-
correr em violência institucional;

III - a compreensão da situação de 
rua, de suas especificidades e heteroge-
neidade;

IV - a disseminação da cultura de pa-
cificação, redução de litigiosidade, sa-
tisfação social, empoderamento social e 
estímulo de soluções consensuais para 
os conflitos.

§2º Os/As profissionais devem ser 
treinados/as em métodos consensuais e 
de facilitação de diálogos, e na prática 
de círculos de construção de paz com 
a participação de pessoas em situação 
de rua sempre que possível, para que 
priorizem a solução de conflitos por meio 
de mediação, conciliação, negociação e 
outros processos restaurativos.

Art. 13 Configura violação de direitos 
humanos a suspensão e expulsão de 
pessoas em situação de rua dos servi-
ços públicos como forma de solução de 
conflitos.

Art. 14 Os entes federativos devem 
promover políticas públicas estruturan-
tes, e que tenham como objetivo central 
a construção e execução de planos de 
superação da situação de rua, adotando 
estratégias que tenham como centrali-
dade o acesso imediato da população 
em situação de rua à moradia.

Parágrafo único. O acesso à moradia 
deve estar vinculado a ações de pro-
moção de trabalho e de renda e outros 
benefícios e subsídios, até que o/a be-
neficiário/a consiga garantir o seu sus-
tento adequado durante a execução de 
programas, como o Moradia Primeiro.

Art. 15 No atendimento às pessoas 
em situação de rua, devem ser apresen-
tados os serviços que possam auxiliá-las 
na superação da situação de rua, sejam 
os serviços, programas e projetos e be-
nefícios do SUAS, os serviços ofertados 
pelo SUS ou outros serviços prestados 
pelo Estado ou sociedade civil voltados 
para esse público.
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§1º Os/As profissionais envolvidos no 
atendimento à população em situação 
de rua devem buscar em primeiro lugar 
o interesse da pessoa em situação de 
rua, incentivando-a a buscar os melhores 
meios para superar essa condição de 
vulnerabilidade.

§2º É vedada a coação da pessoa em 
situação de rua por agente público/a 
para aceitar atendimento em qualquer 
dos serviços, devendo ser garantida 
a liberdade de escolha da pessoa em 
situação de rua.

Art. 16 Os entes federados devem 
garantir a implementação dos centros 
de defesa dos direitos humanos da po-
pulação em situação de rua, conforme o 
Decreto nº 7.503/2009.

Art. 17 Os dispositivos que registram 
atendimentos e recebem denúncias de-
vem fazer uma gestão dos dados, ela-
boração e disponibilização de informa-
ções, como forma de subsidiar a elabo-
ração de políticas públicas e a realização 
de campanhas de combate às diversas 
formas de violência e demais violações 
de direitos humanos da população em 
situação de rua, tais como: a invisibili-
dade dos seus direitos, as barreiras para 
acessá-los e as barreiras institucionais.

Parágrafo único. No caso de crianças 
e adolescentes, essa gestão de dados é 
de competência dos Conselhos Tutela-
res e dos Conselhos Municipais e Dis-
trital de Direitos de Crianças e Adoles-
centes, preferencialmente por meio do 
Sistema de Informações para Infância e 
Adolescência - SIPIA.

Art. 18. O IBGE deve incluir todas as 
pessoas em situação de rua, que se en-
contrem em situação de rua primária e 
em domicílios coletivos e improvisados, 
no censo demográfico populacional 
realizado periodicamente, através de 
metodologia adequada.

Art. 19 A formulação de políticas pú-
blicas para a população em situação de 
rua deve ter como base dados obtidos 
por meio de pesquisas e instrumentos 
censitários, utilizando metodologia di-
ferenciada que facilite essa contagem, 
devendo estas estarem em consonância 
com a Resolução Conjunta nº 01/2016 
do CNAS e CONANDA, com o Decreto 
nº 7.053/2009, com a Lei nº 13.146/2015 

- Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência e com outras normati-
vas pertinentes.

Art. 20 Os procedimentos que te-
nham como objeto a efetivação e a ga-
rantia dos direitos das pessoas em situa-
ção de rua devem ter andamento priori-
zado por meio de criação de normativas 
institucionais para esse fim.

Art. 21 A União, os estados, municí-
pios e o Distrito Federal devem destinar 
orçamento específico para a execução 
de ações e fomento de políticas públicas 
voltadas para as pessoas em situação de 
rua e atuar em coordenação e coopera-
ção para a viabilização dessas políticas.

CAPÍTULO II
DIREITOS HUMANOS E DIREITO À 

CIDADE E À MORADIA

Art. 22 É responsabilidade do Estado 
garantir e promover o direito à cidade, 
à terra, à moradia e ao território, deven-
do formular e executar políticas públicas 
adequadas para essa finalidade, além de 
estabelecer mecanismos para a repara-
ção desses direitos quando violados e 
para prevenir novas violações.

Art. 23 O Estado deve garantir às pes-
soas em situação de rua o direito à cida-
de, constituído entre outros pelo direito 
de:

I - ir e vir;
II - permanecer em espaço público;
III - acessar equipamentos e serviços 

públicos
Parágrafo único. É vedada a remoção 

de pessoas em espaços públicos pelo 
fato de estarem em situação de rua.

Art. 24 O domicílio improvisado da 
pessoa em situação de rua é equiparado 
à moradia para garantia de sua inviola-
bilidade.

Art. 25 O recolhimento de qualquer 
documento e objetos pessoais das pes-
soas em situação de rua, por agentes 
públicos e privados, configura violação 
aos direitos dessa população, infringin-
do os direitos fundamentais da igualda-
de e propriedade.

Art. 26 Os municípios e o Distrito Fe-
deral devem articular, fomentar e orien-
tar para que sejam implementados es-
paços/serviços destinados à guarda de 
pertence, à higiene, ao acesso à água 
potável e às condições de autocuidado 
das pessoas em situação de rua, con-
sistindo em banheiros públicos com 
condições para banhos, sanitários, ves-
tiários, etc., garantindo-se gratuidade 
para as pessoas em situação de rua e 
contratando-se, preferencialmente, pes-
soas em situação de rua, especialmente 
em locais com grande concentração de 
pessoas nessa situação.
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Art. 27 A União, os estados, municí-
pios e o Distrito Federal devem fomen-
tar ações de mobilidade específicas para 
a população em situação de rua, garan-
tindo gratuidade no transporte local, in-
termunicipal e interestadual.

Art. 28 O direito humano à moradia 
deve ser prioritário na elaboração e na 
implementação das políticas públicas, 
garantindo o acesso imediato à mora-
dia segura, dispersa no território e inte-
grada à comunidade, juntamente com 
o acompanhamento de equipe flexível 
que responda às demandas apresen-
tadas pela pessoa em situação de rua 
como participante no processo de in-
clusão.

§1º Entende-se por moradia dispersa, 
as unidades habitacionais espalhadas 
no território do município, em locais 
urbanizados e com infraestrutura, 
preferencialmente em regiões centrais, 
com acesso a bens, serviços e integrada 
à comunidade, não sendo permitida a 
concentração de pessoas em situação 
de rua superior à 15% do total de 
moradores/as num mesmo prédio ou 
empreendimento habitacional.

§2º Entende-se como equipe flexível 
a equipe composta por profissionais que 
dará apoio individualizado e domiciliar 
ao/à participante e auxiliará nas suas 
demandas emergenciais e na articulação 
do acesso às políticas públicas e serviços 
de forma a promover a integração do/a 
participante à comunidade.

Art. 29 Os entes da federação devem 
basear o planejamento de ações no es-
tudo de experiências exitosas do mode-
lo Moradia Primeiro desenvolvidas em 
vários países europeus, norte america-
nos e sul-americanos.

Art. 30 Os municípios e o Distrito Fe-
deral devem implantar diversas estraté-
gias para a garantia do direito à mora-
dia, considerando as especificidades das 
pessoas em situação de rua e de seus/
suas familiares e dos territórios:

§1º Incluir as pessoas em situação de 
rua como público-alvo para concessão 
de subsídio temporário para auxílio 
habitacional (aluguel social) compatível 
com o valor de mercado, previsto no 
inciso XI do art. 4º da Lei nº 19.091, de 
30 de julho de 2010, garantindo o direito 
à moradia em outras modalidades após 
o término do subsídio.

§ 2º Incluir as pessoas em situação de 
rua em programa e/ou ação de «locação 
social», consistindo na transferência 
do usufruto dos imóveis ociosos de 
propriedade do Estado para a garantia 
de moradia/habitação às pessoas 
em situação de rua, realizando-se as 
adaptações necessárias para condições 
de habitabilidade.

§ 3º Construir casas populares para 

as pessoas em situação de rua, com 
proposta de carência de tempo para 
início de pagamento e sem ônus.

§ 4º Adotar medidas específicas para 
pessoas idosas em situação de rua, 
com base no Estatuto do Idoso, e para 
pessoas com deficiência e mobilidade 
reduzida

§ 5º Os Programas dos parágrafos 1º, 
2º e 3º devem contemplar as pessoas 
que se encontram impossibilitadas de 
pagar o aluguel social e as que estão 
em situação de rua e não têm acesso ao 
trabalho e renda.

Art. 31 As estratégias apontadas nos 
arts. 29 e 30 desta Resolução devem ser 
executadas de forma integrada com os 
serviços e equipamentos da política de 
assistência social e saúde dos territórios, 
visando a garantia da proteção social e 
cuidado necessário para o usufruto do 
direito à moradia digna.

Art. 32 A remoção justificada do es-
paço público e privado só deverá ser fei-
ta com a garantia de moradia adequada.

Parágrafo único. A retirada forçada e 
posterior destinação da área para ou-
tros fins públicos ou privados caracteri-
za violação de direitos humanos, dando 
ensejo à reparação pela privação sofrida.

Art. 33 Os entes da federação devem 
realizar anualmente o levantamento pa-
trimonial de imóveis ociosos, divulgan-
do-os pela internet e nos equipamentos 
que atendem a população em situação 
de rua, incluindo Ministério Público, De-
fensoria Pública, Movimento Nacional 
da População em Situação de Rua, or-
ganizações de pessoas em situação de 
rua e organizações que atuam com a 
população em situação de rua em âm-
bito municipal e distrital, a fim de avaliar 
e promover o redirecionamento desses 
imóveis à população em situação de rua.

Art. 34 Os entes da federação devem 
garantir a participação e o controle so-
cial das políticas, programas e/ou ações 
habitacionais direcionadas às pessoas 
em situação de rua, garantindo-se a re-
presentação de pessoas em situação de 
rua nos editais de convocação das ins-
tâncias de participação e de controle de 
políticas urbanas.
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CAPÍTULO III
DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊN-

CIA SOCIAL

Art. 35 À população em situação de 
rua deve ser garantindo o direito à as-
sistência social, através do amplo aces-
so aos serviços, programas, benefícios 
e projetos socioassistenciais, do Siste-
ma Único de Assistência Social(SUAS), 
da rede pública estatal ou privada, nos 
níveis de Proteção Social Básica e Espe-
cial de Média e Alta Complexidade, bem 
como ao Cadastro Único para progra-
mas sociais do governo federal.

Art. 36 Os entes federativos que 
compõem o SUAS devem cumprir a Lei 
Orgânica de Assistência Social (LOAS), 
os decretos presidenciais, as portarias 
do ministério responsável pelo gestão 
federal do SUAS e as normativas re-
guladas pelas instâncias de pactuação 
entre os gestores e de aprovação pelas 
instâncias de participação e controle 
social, bem como seguir as orientações 
de execução das ofertas, para garantir 
a qualidade na oferta dos serviços, be-
nefícios, programas e projetos socioas-
sistenciais à população em situação de 
rua, no que diz respeito à infraestrutura 
das unidades, aos recursos humanos, 
às condições de trabalho, aos recursos 
materiais, à educação permanente, às 
metodologias do trabalho social, dentre 
outros aspectos.

Art. 37 Os entes federativos que com-
põem o SUAS e a coordenação dos ser-
viços, programas, benefícios e projetos 
socioassistenciais devem desenvolver 
uma forte articulação com as outras 
políticas públicas, o sistema de justi-
ça, as organizações da sociedade civil 
e os movimentos sociais e usuários/
as, tendo em vista que muitas vezes a 
primeira política pública acessada pela 
população em situação de rua é a assis-
tência social, que por sua vez, atua na 
mediação do acesso aos outros órgãos 
da rede intersetorial, por meio dos en-
caminhamentos.

Art. 38 Os Serviços de Acolhimento 
para Adultos e Família devem ser orga-
nizados conforme a Tipificação Nacional 
dos Serviços Socioassistenciais, em Casa 
de Passagem, Abrigo Institucional e Re-
pública, como moradias provisórias 24h 
por dia, de acordo com as características 
de cada modalidade.

§1º Os serviços de acolhimento 
devem respeitar a individualidade e 
privacidade de cada pessoa acolhida, 
em harmonia com a coletividade, 
pactuando de forma coletiva as regras 
de convivência, promovendo a sensação 
de pertencimento e a vivência de 
relações sociais mais saudáveis.

§2º Os serviços de acolhimento 
devem garantir o direito de ir e vir, com 
flexibilização de horário de entrada e 
saída, de acordo com as necessidades dos 
usuários, promovendo as condições para 
o fortalecimento da convivência familiar 
e comunitária e para que as pessoas em 
situação de rua possam se organizar de 
forma autônoma, estudar, se qualificar 
profissionalmente e trabalhar.

Art. 39 As Unidades de Acolhimento, 
Centros POP e unidades similares devem 
possuir estrutura física adequada e em 
condições sanitárias para o seu uso cole-
tivo, com espaços para guarda de perten-
ces, higiene pessoal e lavagem de roupa.

Parágrafo único. Devem ser previstos 
kits de higiene com absorventes para 
mulheres cisgênero e homens trans, 
além de kits com fraldas e outros itens 
para cuidados com as crianças que 
eventualmente estiverem com seus res-
ponsáveis.

Art. 40 A alimentação disponibilizada 
pelos serviços socioassistenciais deve 
ser de qualidade e nutricionalmente 
adequada de acordo com o perfil das 
pessoas em situação de rua atendidas, 
considerando as restrições alimentares 
e condições de saúde.

Art. 41 O trabalho social especiali-
zado com a população em situação de 
rua deve ser desenvolvido por profis-
sionais (gestores/as, equipes técnicas, 
educadores/as sociais) qualificados/as 
e capacitados/as, por meio de formação 
continuada, que vão atuar a partir de 
conhecimentos teóricos-metodológi-
cos e técnicos-operativos, considerando 
suas especificidades e diversidade, res-
peitando os princípios éticos do serviço 
público, do SUAS e de suas categorias 
profissionais.

Art. 42 Os serviços, programas e pro-
jetos e benefícios do SUAS que atendem 
as pessoas em situação de rua devem 
ser desenvolvidos considerando o pro-
cesso de fortalecimento da sua auto-
nomia e protagonismo como sujeito de 
direito, de acordo com os ciclos de vida, 
para o pleno exercício da cidadania, de-
senvolvidos de forma articulada e inte-
grada entre si e intersetorialmente com 
as diversas políticas públicas, superando 
a visão assistencialista e caritativa.
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Art. 43 No atendimento e acompa-
nhamento especializado da população 
em situação de rua devem ser identifi-
cadas e registradas as suas condições 
socioeconômicas e culturais, subjetivi-
dades, necessidades e potencialidades, 
bem como as violações de direitos e de 
violência associadas à situação de rua, 
em ficha de atendimento, prontuário ou 
plano de acompanhamento, para que 
a equipe técnica possa atuar com mais 
efetividade, bem como fazer encami-
nhamentos mais assertivos.

§1º O registro do atendimento e 
acompanhamento é direito da pessoa 
em situação de rua e dever da política 
pública, para garantir a qualidade 
da atuação da oferta, evitar a perda 
de informações da pessoa atendida/
acompanhada e sua revitimização, 
permitir o monitoramento e avaliação 
da efetividade da oferta.

§2º A pessoa em situação de rua 
atendida ou acompanhada deve ter 
acesso ao que foi registrado a qualquer 
momento, se assim desejar.

Art. 44 As equipes dos serviços, pro-
grama, projetos e benefícios socioas-
sistenciais devem planejar sua atuação 
a partir de diagnóstico socioterritorial, 
fundamentado em dados oficiais, nacio-
nais, estaduais, municipais e distritais, 
da Vigilância Socioassistencial (Censo 
SUAS, RMA, Prontuário Eletrônico), Ca-
dastro Único, IBGE, estudos e pesquisas 
certificadas, bem como dados da prática 
e experiência profissional.

§1º. É vedado usar qualquer oferta 
do SUAS como instrumento de limpeza 
social, com a remoção de pessoas em 
situação de rua por conta de populares 
e comerciantes incomodados com a sua 
presença.

§2º. Os/as agentes públicos/as devem 
atuar de modo a promover a mediação 
de conflitos e a convivência pacífica e 
respeitosa entre as pessoas em situação 
de rua e aquelas que não estejam 
nessa situação, especial os comércios 
locais e órgãos públicos, orientando os 
envolvidos para a garantia dos direitos 
de todos e todas.

Art. 45 As equipes dos serviços, pro-
grama, projetos e benefícios socioassis-
tenciais devem estar atentos às suas for-
mas de Aproximação e Acolhida Inicial 
das pessoas em situação de rua, enten-
dendo que o primeiro contato pode ser 
decisivo para a conquista do vínculo de 
confiança, adesão, permanência e efeti-
vidade das ofertas.

Art. 46 Os serviços do SUAS que não 
tenham as pessoas em situação de rua 
diretamente como um dos seus públi-
cos-alvo devem estar preparados para 
garantir um atendimento humanizado e 
ético, garantindo o que for de sua com-

petência e encaminhando para um ser-
viço que tenha essa competência, caso a 
cidade possua.

Parágrafo único: Os municípios acima 
de 100 mil habitantes, observando as 
especificidades locais e a demanda das 
pessoas em situação de rua, devem criar 
serviços específicos do SUAS, se inexis-
tentes, que atendam à população em 
situação de rua.

Art. 47 Todos os serviços do SUAS 
devem providenciar o imediato cadas-
tramento da população em situação de 
rua no Cadastro Único para programas 
sociais do governo federal.

§1º. O governo federal deve 
implementar a possibilidade de 
cadastramento no CadÚnico de crianças 
e adolescentes em situação de rua 
desvinculadas de suas famílias, mesmo 
em idade inferior a 16 anos.

§2º O SUAS deverá desenvolver 
estratégias para a realização de uma 
força tarefa para a inclusão de toda a 
população em situação de rua de modo 
a garantir a universalização do Cadastro 
Único de programas do governo federal 
no menor tempo possível.

Art. 48 Todos os serviços do SUAS de-
vem adotar as providências necessárias 
para garantir o acesso da pessoa em si-
tuação de rua aos benefícios socioassis-
tenciais, monitorando o processo de so-
licitação, caso esteja dentro dos critérios 
para concessão.

§ 1º Às pessoas em situação de rua 
com deficiência ou idosas deve ser 
garantido o acesso ao Benefício de 
Prestação Continuada (BPC).

§ 2º Às pessoas em situação de 
rua deve ser garantido o acesso aos 
benefícios eventuais regulamentados 
pelos municípios e pelo distrito federal 
para os usuários e usuárias do SUAS em 
geral, em virtude de nascimento, morte, 
situações de vulnerabilidade temporária 
e de calamidade pública.

§ 3º Os municípios e o Distrito 
Federal devem regulamentar benefícios 
eventuais específicos para as pessoas 
em situação de rua, sendo enquadrados 
como «situações de vulnerabilidade 
temporária», de acordo com o art. 7º do 
Decreto nº 6.307/2007.
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Art. 49 O trabalho social com a popu-
lação em situação de rua deve garantir o 
direito à convivência familiar e comuni-
tária, atuando para o fortalecimento e/
ou reconstrução de vínculos familiares 
e/ou comunitários, seja estando com a 
família na rua ou não.

§ 1º Devem ser promovidas todas as 
medidas socioassistenciais, de saúde, 
moradia e demais políticas públicas para 
que adolescentes e mulheres grávidas 
tenham as condições de ficar com o seu 
filho ou filha quando nascer, garantindo 
a proteção integral à família.

§ 2º Deve ser garantida a não 
separação de membros familiares nos 
serviços de acolhimento.

§ 3º A equipe dos serviços de 
acolhimento que atendem criança e 
adolescente em situação de rua deve 
atuar em estreita relação com as equipes 
do CREAS, Conselho Tutelar, educação, 
saúde, outras políticas públicas e 
sistema de justiça, para que a sua família 
seja acompanhada para enfrentamento 
das situações de risco e violação de 
direitos vivenciadas e seja apoiada para 
o retorno da criança ou adolescente.

§ 4º Às crianças e adolescentes em 
situação de rua deve ser garantido o 
acesso ao Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, posto que 
é um dos públicos prioritários.

§ 5º Às pessoas em situação de rua 
com deficiência, idosas ou com restrição 
de mobilidade devem ser garantidos 
os mesmos direitos relacionados ao 
fortalecimento e/ou reconstrução de 
vínculos familiares e comunitários.

Art. 50 As equipes dos serviços, pro-
gramas, projetos e benefícios do SUAS 
devem monitorar os encaminhamentos 
realizados nos atendimentos e acom-
panhamento, tanto pra outros serviços 
da Rede Socioassistencial, quanto para 
as outras políticas públicas, o sistema de 
justiça e as organizações da sociedade 
civil, apoiando a população em situação 
de rua no que for necessário.

Art. 51 As equipes dos serviços, pro-
gramas, projetos e benefícios do SUAS 
devem contemplar a prevenção à situa-
ção de rua e o combate à discriminação 
e violência contra a população em situa-
ção de rua, nos atendimentos e acom-
panhamentos individuais, nas atividades 
em grupos, nas oficinas coletivas e nas 
ações comunitárias, levando em consi-
deração as causas e consequências que 
envolvem o fenômeno da situação de 
rua, como a pobreza extrema, perda da 
capacidade de subsidiar uma moradia, 
fragilidade de vínculos e demais viola-
ção de direitos.

Parágrafo único. Dentre as ações de 
prevenção, respeitando a vontade da 
pessoa em situação de rua, devem ser 

desenvolvidas ações de fortalecimento 
dos vínculos familiares das pessoas em 
condições de vulnerabilidade, observan-
do a necessidade de medidas concilia-
tórias e ações de escuta especializada de 
modo a orientar as famílias a enfrentarem 
seus problemas e evitarem a quebra dos 
seus vínculos

Art. 52 Os equipamentos do SUAS de-
vem fazer as articulações necessárias para 
garantir o acesso das pessoas em situação 
de rua ao mundo do trabalho, conside-
rando suas especificidades e diversidade.

§ 1º As pessoas em situação de rua 
devem ser inseridas em oficinas de acesso 
ao mundo do trabalho desenvolvidas no 
âmbito da Política de Assistência Social.

§ 2º Os municípios e o distrito federal 
podem desenvolver oficinas específicas 
de acesso ao mundo do trabalho para a 
população em situação de rua por meio 
do ACESSUAS Trabalho.

§3º Os municípios e o Distrito Federal 
devem integrar as ações dos serviços 
do SUAS e do ACESSUAS Trabalho com 
ações de profissionalização, capacitação, 
ingresso no mercado de trabalho formal, 
inclusão produtiva e economia solidária 
disponíveis no território.

§4º As crianças e adolescentes em 
situação de rua identificadas em situação 
de trabalho infantil devem ser incluídas 
no Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil- PETI.

§5º Os municípios e o Distrito Federal 
devem garantir e integrar as ações 
dos serviços do SUAS voltadas para os 
adolescentes em situação de rua a partir 
de 14 anos com ações para o ingresso na 
aprendizagem profissional e a partir dos 
16 anos no trabalho protegido.

§6º Devem ser criados meios de 
fomento ao empreendedorismo e ao 
cooperativismo, com acesso à capacitação, 
à educação financeira, à consultoria e ao 
microcrédito.

Art. 53 O trabalho social com crianças 
e adolescentes em situação de rua de-
manda conhecimento e metodologias 
específicas, devendo os/as profissionais 
do SUAS atuarem de acordo com a Re-
solução Conjunta CNAS/CONANDA nº 
01/2017, que dispõe sobre as Diretrizes 
Políticas e Metodológicas para o aten-
dimento de crianças e adolescentes em 
situação de rua no âmbito da Política de 
Assistência Social.

Art. 54 Os entes federados que com-
põem o SUAS devem tomar medidas 
adequadas em casos de emergência e 
calamidade, como a elaboração de plano 
de contingência e protocolos de atendi-
mento.

Art. 55 O trabalho social com a popula-
ção em situação de rua deve ter atenção 
com os determinantes e impactos sociais 
das suas condições de saúde, atuan-
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do de forma articulada com a Rede de 
Atenção à Saúde, compartilhando cui-
dados entre as equipes, principalmente 
em relação à Tuberculose, Hanseníase, 
HIV/AIDS, necessidades decorrentes do 
uso de álcool e outras drogas, demais 
questões de saúde mental e deficiên-
cias, dentre outras.

Art. 56 Configura violação de direitos 
humanos a suspensão ou expulsão de 
pessoas em situação de rua dos servi-
ços socioassistenciais, devendo o órgão 
gestor da política de assistência garan-
tir o atendimento similar da pessoa em 
situação de rua em outro serviço, bem 
como a responsabilização do violador.

Parágrafo único. Esta violação deve 
ser comunicada aos órgãos de defesa 
dos direitos da população em situação 
de rua, com vistas à reparação.

Art. 57 Os Conselhos de Assistência 
Social, nos âmbitos federal, municipal, 
estadual e distrital, devem cumprir seu 
dever de monitorar e avaliar a execu-
ção dos serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais destinados 
à população em situação de rua, bem 
como a aplicação dos recursos muni-
cipais e distritais e do cofinanciamento 
estadual e federal.

Art. 58 As unidades socioassistenciais 
que atendem pessoas em situação de 
rua devem fornecer o endereço institu-
cional para fins de comprovante de resi-
dência das pessoas atendidas.

CAPÍTULO IV
DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA 

PÚBLICA

Art. 59 O direito humano da popula-
ção em situação de rua à segurança pú-
blica consiste na garantia de convivência 
social pacífica nos espaços e logradou-
ros públicos em igualdade de condições 
com as/os demais cidadãs/cidadãos, 
com preservação de sua incolumidade, 
de sua privacidade e de seus pertences, 
assegurando atenção protetiva dos ór-
gãos e agentes públicos contra práticas 
arbitrárias ou condutas vexatórias ou 
violentas.

Art. 60 Os/as agentes de segurança 
pública devem atuar para coibir atos ile-
gais de retirada de documentos e per-
tences das pessoas em situação de rua.

Art. 61 Os/as agentes de segurança 
pública devem preservar o domicílio im-
provisado da pessoa em situação de rua, 
respeitando a sua inviolabilidade e priva-
cidade.

Art. 62 Os/as agentes de segurança 
pública devem participar de capacitações 
continuadas em direitos humanos para 
atuar como orientadores/as e garantido-
res/as de direitos dessa população, de 
modo a protegê-la de violações contra 
ela perpetradas, além de contribuir com 
informações para que acesse os serviços 
a que têm direito.

Art. 63 Os/as agentes de segurança 
pública, no exercício de suas atribuições 
junto às pessoas em situação de rua, de-
vem primar suas condutas pela urbanida-
de e pelo absoluto respeito à dignidade 
da pessoa humana, sendo obrigatório 
que estejam identificados/as com o uso 
de crachá ou de outra forma de identifi-
cação funcional, portando-o em local vi-
sível durante o trabalho com esse grupo 
populacional.

Art. 64 A situação de rua por si só não 
configura fundada suspeita para justificar 
a abordagem e busca pessoal.

Art. 65 As revistas pessoais de pessoas 
em situação de rua, em abordagens poli-
ciais, devem ser evitadas e, quando indis-
pensáveis, deve ser assegurado que estas 
sejam realizadas por agentes do mesmo 
gênero da pessoa abordada.

Art. 66 A prisão para averiguação é 
ilegal e a situação de rua não pode ser 
utilizada como fundamento para sua rea-
lização.

Art. 67 A União, os estados e o Distrito 
Federal devem estabelecer a notificação na-
cional e unificada das situações de violên-
cia e demais violações de direitos humanos 
sofridas pela população em situação de rua, 
inclusive a violência institucional, desde o 
boletim de ocorrência, como forma de qua-
lificar os dados oficiais em todo o território 
brasileiro, combatendo a subnotificação e 
permitindo o efetivo monitoramento da 
averiguação dessas situações.

§1º Os boletins de ocorrência policial 
devem conter um campo próprio para 
identificação de pessoa em situação de 
rua, sempre que esta figurar como vítima 
ou autora do fato.

§2º Cabe aos estados atuar em 
articulação com os municípios para 
orientar a inclusão de campos próprios 
para identificação de pessoas em 
situação de rua nos registros das Guardas 
Municipais.

Art. 68 A União, os estados e o Distri-
to Federal devem implementar programa 
para garantir a proteção e segurança da 
pessoa em situação de rua vítima e/ou 
testemunha de violência e demais viola-
ções de direitos que faz denúncia nos ca-
nais de comunicação de denúncias.
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Art. 69 As ouvidorias de polícia de-
vem garantir canal próprio para rece-
bimento de denúncias de violações de 
direitos de pessoas em situação de rua 
por parte de agentes de segurança.

Art. 70 Os entes da federação devem 
incluir a complexidade da situação de 
rua nas ações governamentais de en-
frentamento às situações de violência 
urbana e violência letal.

CAPÍTULO V
DIREITOS HUMANOS E SISTEMA 

DE JUSTIÇA

Art. 71 A população em situação de 
rua tem direito a amplo acesso aos ór-
gãos do sistema de Justiça e defesa dos 
direitos.

§1º O atendimento deve ser prioritário, 
desburocratizado e humanizado, sem 
necessidade de agendamento.

§2º A equipe de atendimento deve 
ser multidisciplinar, adequada às 
características dessa população, com 
capacitação sistemática para atuação 
na garantia dos direitos humanos das 
pessoas em situação de rua.

§3º A falta de documento pessoal, 
ausência de comprovação de residência 
ou o tipo de vestimenta não poderão ser 
utilizados para vedação ao atendimento 
desta população.

Art. 72 Os órgãos de defesa dos direitos 
da população em situação de rua, notada-
mente as Defensorias Públicas e o Minis-
tério Público, devem assegurar e priorizar 
o acesso das pessoas em situação de rua 
a seus equipamentos, de forma desburo-
cratizada e sem necessidade de agenda-
mento prévio, estabelecendo estratégias 
que facilitem sua escuta e atendimento.

Parágrafo único. Além do atendimen-
to nas sedes dos órgãos de defesa, de-
vem ser estabelecidos mecanismos de 
atendimento itinerante e/ou plantões 
em equipamentos da assistência social, 
para aproximação dos serviços às pes-
soas em situação de rua.

Art. 73 O Judiciário deve estabelecer 
estratégia para identificar os processos 
judiciais relativos à garantia dos direitos 
de pessoas em situação de rua, dada sua 
extrema vulnerabilidade, com o objetivo 
de que tais processos tenham tramita-
ção prioritária.

Art. 74 A ausência de moradia ou de 
comprovação de residência não poderá 
ser utilizada como fundamentação para 
decretação de prisão e/ou conversão 
em pena mais gravosa.

Art. 75 O Poder Judiciário deverá 
priorizar a aplicação de outras medidas 
cautelares em regime aberto, para evitar 
a aplicação da monitoração eletrônica, 
devido à dificuldade de acesso à energia 
elétrica à população de rua.

Parágrafo único: Em caso de apli-
cação da medida cautelar de monito-
ramento eletrônico, o Judiciário deve 
garantir meios para o carregamento do 
equipamento.

Art. 76 Os sistemas de justiça esta-
duais e distrital devem atuar de forma 
articulada no sentido de criar e fortale-
cer rede de proteção interinstitucional 
à população em situação de rua, pro-
movendo capacitações sistemáticas de 
seus trabalhadores e agentes sobre a 
identificação e defesa das violações de 
direitos humanos contra a população 
em situação de rua, bem como estabe-
lecendo estratégias de monitoramento 
das violações de direitos sofridas por 
essa população no nível local.

Art. 77 O Judiciário deve criar ou fortale-
cer programa ou serviço já instituído de ca-
ráter multidisciplinar e intersetorial voltado 
ao acolhimento, atendimento e acompa-
nhamento de pessoas em situação de rua 
que passam pelas audiências de custódia, 
com intuito de garantir a compreensão da 
situação psicossocial apresentada, bem 
como a implicação e efetividade da medi-
da aplicada em relação às condições sociais 
da população que vive em situação de rua, 
bem como realizar encaminhamentos do 
âmbito da proteção social.

Art. 78 A União, estados e o Distrito 
Federal devem apoiar a criação e finan-
ciar as ações de Centros de Defesa dos 
Direitos Humanos da População em si-
tuação de Rua, com atuação articulada 
com o sistema de justiça.

Art. 79 A União deve criar mecanis-
mos de inclusão das pessoas em situa-
ção de rua nos programas de proteção 
a pessoas ameaçadas.

Art. 80 A Defensoria Pública e o Mi-
nistério Público devem atuar, de forma 
articulada com as organizações da so-
ciedade civil, com os Comitês Interseto-
riais de Acompanhamento e Monitora-
mento da Política Nacional para Popula-
ção em Situação de Rua (CIAMP Rua) e 
demais órgãos de defesa da população 
em situação de rua, no sentido de fis-
calizar e monitorar os serviços públicos 
destinados à população em situação de 
rua, promovendo ações de responsabi-
lização dos agentes públicos ou priva-
dos por eventuais violações de direitos 
humanos.
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Art. 81 As instituições do sistema de 
justiça devem atuar em conjunto na 
promoção de políticas que promovam a 
autonomia das pessoas em situação de 
rua como sujeitos de direito e sua parti-
cipação nos processos decisórios sobre 
sua própria vida e questões coletivas 
que lhe digam respeito.

Art. 82 A Defensoria Pública e o Mi-
nistério Público devem se organizar no 
sentido de criar atribuição específica 
para atuação na tutela coletiva em fa-
vor da população em situação de rua 
sobretudo nas capitais e cidades onde 
existem maior concentração de pessoas 
em situação de rua.

Art. 83 A Defensoria Pública e o Mi-
nistério Público, de forma articulada 
com as organizações da sociedade ci-
vil e com os Comitês Intersetoriais de 
Acompanhamento e Monitoramento 
da Política Nacional para População em 
Situação de Rua (CIAMP Rua), devem 
atuar junto ao Legislativo e ao Execu-
tivo visando a criação, implementação 
e acompanhamento da política pública 
para a população em situação de rua, 
garantindo a participação, em todas as 
instâncias, das pessoas em situação ou 
com trajetória de rua.

Art. 84 Os Serviços Extrajudiciais com 
atribuição de Registro Civil de Pessoas 
Naturais de todos os Estados devem 
integrar a Central Nacional de Informa-
ções do Registro Civil (CRC), instituída 
pelo Provimento nº 46/2015, da Corre-
gedoria Nacional de Justiça (CNJ), como 
observância da política de amplo aces-
so à documentação civil da população 
em situação de rua, para que o cartório 
demandado expeça o documento ainda 
que o registro não tenha sido realizado 
na serventia, atendendo de forma mais 
célere possível as requisições físicas e 
eletrônicas advindas dos canais oficiais 
dos órgãos de defesa dos direitos da 
população em situação de rua, notada-
mente as Defensorias Públicas e o Mi-
nistério Público.

Art. 85 Os órgãos emissores da docu-
mentação civil básica devem assegurar 
o acesso aos documentos pelas pessoas 
em situação de rua, com a adoção das 
seguintes medidas:

I - A observância dos princípios da 
eficiência e da razoabilidade que nor-
teiam os atos da Administração Pública, 
bem como ao princípio constitucional 
da igualdade material, buscando a sim-
plificar o procedimento de emissão de 
documentos com o objetivo de evitar a 
criação de barreiras superiores àquelas 
estritamente necessárias que venham a 
limitar ou impedir o acesso à documen-
tação civil das pessoas em situação de 
rua, como a imposição de exigências 
que, diante da situação de vulnerabili-
dade, tornam-se impossíveis de serem 
cumpridas;

II - A criação de um sistema interli-
gado entre os bancos de dados dos ór-
gãos emissores de documentação civil, 
que possibilitem a pessoa em situação 
de rua e outros grupos vulneráveis o 
acesso à documentação junto ao órgão 
solicitado sem a necessidade de apre-
sentar documento físico comprobatório 
de identificação.

III - A criação de um sistema inte-
grado de busca nacional de registro de 
nascimento, para pessoas em situação 
de rua que não sabem o local de nas-
cimento.

Art. 86 Os órgãos de defesa dos di-
reitos da população em situação de rua, 
notadamente as Defensorias Públicas 
e o Ministério Público, devem atuar de 
forma aglutinadora juntamente com os 
órgãos emissores de documentação ci-
vil, conjugando esforços a fim de erradi-
car o sub-registro civil de nascimento e 
ampliar o acesso à documentação civil 
básica, de acordo com as orientações 
dos Comitês Gestores previstos no De-
creto nº 10.063/2019.

Art. 87 As Promotorias da Infância e 
da Juventude devem atuar para evitar 
as ações de afastamento das crianças 
e adolescentes em situação de rua de 
suas famílias, inclusive de mães com ne-
cessidades decorrentes do uso de álcool 
e outras drogas, priorizando o atendi-
mento dessas famílias nos programas 
socioassistenciais, de saúde e habitação.

Art. 88 Os órgãos do sistema de justi-
ça de atendimento à infância e à juven-
tude devem atentar para a necessidade 
de avaliação criteriosa de propostas de 
acolhimento de crianças e adolescentes 
em situação de rua, levando em consi-
deração que o acolhimento não é me-
dida restritiva de liberdade e é excep-
cional, buscando alternativamente a 
aplicação de medidas de proteção que 
reforcem os vínculos familiares, incluam 
as crianças e adolescentes nos serviços 
de acesso aos seus direitos fundamen-
tais, especialmente de saúde, educação, 
moradia, assistência social e cultura, e 
amparem suas famílias.
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Parágrafo único. Quando indispensá-
vel para a proteção de crianças e ado-
lescentes em situação de rua, a hipótese 
de acolhimento institucional deve ser 
discutida com a criança ou adolescente, 
conforme seu grau de desenvolvimento, 
e com sua família, evitando-se sua apli-
cação compulsória.

Art. 89 A aplicação da medida de 
acolhimento institucional ou familiar de 
crianças ou adolescentes em situação 
de rua deve ser imediatamente comu-
nicada à Defensoria Pública e ao Con-
selho Tutelar, para fins de defesa dos 
interesses da família, da criança e da/o 
adolescente.

Art. 90 Em processos judiciais envol-
vendo crianças ou adolescentes em si-
tuação de rua vítimas ou testemunhas 
de violência deve ser garantida:

I - a proteção à sua intimidade e con-
dições pessoais;

II - o direito de ser ouvido e expres-
sar seus desejos e opiniões, assim como 
permanecer em silêncio;

III - o direito de receber assistência 
qualificada jurídica e psicossocial espe-
cializada, que facilite a sua participação 
no processo e o/a resguarde contra 
comportamentos inadequados adota-
dos pelos demais órgãos atuantes nos 
processos.

Art. 91 Considerando que os atos 
infracionais correspondentes ao tráfi-
co ilícito de entorpecentes envolvendo 
crianças e adolescentes em situação de 
rua constituem-se uma das piores for-
mas de exploração do trabalho infantil, 
no procedimento para sua apuração e 
responsabilização deve-se priorizar me-
didas de proteção e evitar medidas res-
tritivas de liberdade.

Art. 92 O sistema de justiça deve 
atuar na prevenção e na mediação de 
conflitos que envolvam pessoas em si-
tuação de rua.

Art. 93 O sistema de justiça deve pro-
mover programas de educação em di-
reitos com linguagem adequada para a 
população em situação de rua.

Art. 94 A ausência de moradia ou de 
comprovação de residência não poderá 
ser utilizada como obstáculo ao pros-
seguimento de uma ação judicial de 
proteção dos direitos de pessoas em 
situação de rua e nem como fundamen-
tação para sua extinção, sem resolução 
de mérito.

Art. 95 A Defensoria Pública, o Mi-
nistério Público e o Judiciário poderão 
articular com extensões universitárias, 
grupos de pesquisa, centros/diretórios 
acadêmicos e escritórios modelos para 
uma atuação conjunto para promoção 
de serviços de orientação jurídica para a 
população em situação de rua.

§1° As articulações com as atividades 
universitárias poderão ser interdisciplinares 
podendo incluir estudantes de Direito, 
Políticas Públicas, Serviço Social, Psicologia, 
Pedagogia, das Artes dentre outras ciências 
sociais aplicadas.

§2° Os/as estagiários/as e/ou estudantes 
desses serviços deverão passar por 
treinamento específico para atuar junto à 
população em situação de rua oferecendo 
a orientação adequada a este público.

CAPÍTULO VI
DIREITOS HUMANOS E EDUCA-

ÇÃO

Art. 96 O direito das pessoas em si-
tuação de rua à educação deve ser ga-
rantido contemplando suas necessida-
des específicas, visando à superação da 
situação de rua, priorizando-se a cons-
trução coletiva de procedimentos e roti-
nas comuns e individuais com:

I - Acompanhamento de pedago-
ga/o, psicóloga/o e assistente social;

II - Estabelecimento do espaço peda-
gógico como espaço protetivo;

III - Escolarização que ultrapasse os 
muros da escola e transcenda os limites 
do fazer pedagógico, buscando o de-
senvolvimento da cidadania;

IV - Adaptação dos tempos, ritmos, 
espaços escolares e projetos políticos-
-pedagógicos, bem como do currículo.

Parágrafo único. As pessoas em situa-
ção de rua devem ser incorporadas pre-
ferencialmente na rede oficial de educa-
ção, evitando as segregações existentes.

Art. 97 O Ministério da Educação deve 
elaborar Diretrizes Nacionais para a ofer-
ta da política educacional para a popula-
ção em situação de rua.

§1° Os estados, Distrito Federal e 
municípios devem elaborar diretrizes 
específicas para atendimento da 
escolarização para a População em 
Situação de Rua.

§2° Os entes federados devem 
garantir capacitação dos/as docentes, 
gestores/as, e demais integrantes 
do corpo técnico-pedagógico sobre 
direitos humanos, as especificidades 
da população em situação de rua, as 
políticas públicas e os direitos voltados a 
estas pessoas.

§3° Os entes federados devem constituir 
grupos de trabalho interfederativos, 
para mapeamento e levantamento das 
demandas educacionais para pessoas em 
situação de Rua.

§4° Os entes federados devem 
favorecer a participação das pessoas em 
situação de rua em todas as etapas dos 
processos educacionais.

Art. 98 As secretarias de educação 
dos estados, municípios e Distrito Fede-
ral devem garantir o direito à matrícula 
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e à permanência nas escolas de acordo 
com as realidades das pessoas em situa-
ção de rua, com a flexibilização da exi-
gência de documentos pessoais e sem 
exigência de comprovantes de residên-
cia e a qualquer época do ano.

Parágrafo único. Os municípios, esta-
dos e Distrito Federal devem dispor de 
escolas nas regiões centrais das cidades 
que atendam às necessidades educa-
cionais especiais das pessoas em situa-
ção de rua, conforme Nota Técnica nº 
23/2014 SECADI/MEC.

Art. 99 Os municípios, estados e Dis-
trito Federal devem garantir as vagas nas 
creches de educação infantil e nas escolas 
de tempo integral do ensino fundamen-
tal e médio para crianças e adolescentes 
de famílias da população em situação de 
rua, estabelecendo mecanismos de prio-
rização para essa população.

Art. 100 Os entes federados devem 
garantir a prioridade de matrícula e a 
permanência de crianças e adolescentes 
em situação de rua às escolas, além de 
implementarem as mudanças adminis-
trativas e pedagógicas pertinentes que 
contemplem as especificidades deste 
grupo social, inclusive assegurando pro-
vas de reclassificação para superação da 
defasagem idade/série.

Art. 101 Os entes federados devem 
criar mecanismos para garantir o aces-
so de mães adolescentes em situação 
de rua ao ensino, sobretudo ao ensino 
fundamental e médio e aos programas 
de extensão educacional ou correlatos 
voltados para a sua faixa etária.

Art. 102 Os entes federados devem 
garantir o acesso e a permanência de 
adolescentes, jovens, adultos/as e ido-
sos/as em situação de rua na modalida-
de de educação de jovens e adulto/as.

Parágrafo único. Adolescentes em si-
tuação de rua devem ser considerados 
público prioritário para fins de inclusão 
no Programa Nacional de Inclusão de 
Jovens - Projovem.

Art. 103 Os estados, municípios e o 
Distrito Federal devem incluir o tema 
população em situação de rua no cur-
rículo escolar nas redes públicas e par-
ticulares como parte da educação em 
direitos humanos e de outras áreas do 
ensino, de forma multidisciplinar.

Art. 104 As instituições de ensino 
devem organizar serviço de assistência 
estudantil aos/às alunos/as em situa-
ção de rua, ofertando gratuitamente: 
espaço para a guarda segura de obje-
tos pessoais, material escolar, vestuário, 
produtos de higiene, espaço adequado 
para banhos e demais práticas ligadas à 
higienização pessoal, alojamento estu-
dantil, transporte e alimentação escolar 
que atenda às necessidades nutricionais 
das/os estudantes.

Parágrafo Único. A assistência estu-
dantil deve ocorrer de forma articulada 
com a rede socioassistencial e as demais 
políticas e deve contemplar busca ativa 
e acompanhamento sistemático, in-
cluindo as famílias.

Art. 105 A União, os estados, municí-
pios e o Distrito Federal devem garantir 
o acesso das pessoas em situação de rua 
ao ensino superior, notadamente as uni-
versidades públicas.

§ 1º Devem ser implementados 
programas de acesso, permanência 
e assistência estudantil no ensino 
superior para as pessoas em situação de 
rua, assegurando meios que permitam 
a conclusão dos cursos por elas 
escolhidos.

§ 2º Deve ser garantida para as pessoas 
em situação de rua a flexibilização da 
exigência de documentos pessoais e de 
comprovantes de residência.

§ 3º As instituições de ensino superior 
devem garantir às pessoas em situação 
de rua acesso e permanência aos seus 
cursos extracurriculares e de extensão

Art. 106 Os entes federados devem 
fomentar e divulgar pesquisas, projetos 
de extensão e produção de conheci-
mento sobre a população em situação 
de rua, nas universidades, redes de en-
sino e setores que atuam diretamente 
com a população em situação de rua, 
com o incentivo a pesquisas participati-
vas integradas por pessoas em situação 
de rua.

Art. 107 O governo federal deve ga-
rantir políticas de inclusão digital para 
pessoas em situação de rua, especial-
mente por meio dos telecentros, e 
orientar os estados, Distrito Federal e 
municípios no sentido de promover o 
acesso dessa população aos espaços e 
equipamentos públicos.

CAPÍTULO VII
DIREITOS HUMANOS E SAÚDE

Art. 108 O direito humano à saúde 
das pessoas em situação de rua, em to-
dos seus ciclos de vida, deve ser garan-
tido por meio do respeito às diretrizes 
e aos princípios do Sistema Único de 
Saúde (SUS), em sua integralidade, con-
forme disposto na Constituição Federal 
e na Lei nº 8080/1990.
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Art. 109 Os entes federados devem 
assegurar o atendimento às demandas 
relacionadas à saúde da população em 
situação de rua, garantindo:

I - Estabelecimento de fluxo especí-
fico com a Rede de Atenção Psicosso-
cial (RAPS), Consultório de Rua e com as 
Unidades de Acolhimento Transitório da 
Saúde para o atendimento de pessoas 
em situação de rua, inclusive crianças e 
adolescentes, com sofrimento psíquico 
e\ou uso abusivo de álcool e outras dro-
gas, evitando institucionalizações que 
violem direitos;

II - Envolvimento dos conselhos de 
classe regionais e federais dos profis-
sionais de saúde na normatização do 
atendimento a crianças e adolescentes 
em situação de rua;

III - Previsão de dotação orçamentá-
ria para ampliação dos Consultórios na 
Rua, nas suas diferentes modalidades 
inclusive com capacitação para aborda-
gem específica para o público de crian-
ças e adolescentes em situação de rua, 
com equipes preferencialmente com-
postas por pessoas com trajetória de 
rua, para facilitar o diálogo, sendo a elas 
garantida inexigibilidade do ensino mé-
dio por notório saber;

IV - Qualificação e formação conti-
nuada dos profissionais dos estabele-
cimentos e unidades de saúde sobre 
as especificidades da população em si-
tuação de rua, seus direitos e legislação 
pertinente;

V - Garantia do acesso e do atendi-
mento às crianças e adolescentes em 
situação de rua, incluindo aquelas que 
se encontram em acolhimento institu-
cional, em todas as Unidades de Saúde 
e emergências hospitalares dos Estados 
e Municípios, mesmo quando sem do-
cumentação ou desacompanhadas de 
responsáveis, acionando o Conselho 
Tutelar;

VI - Ampliação e qualificação das 
equipes de Saúde para favorecer a iden-
tificação e a abordagem precoce das 
situações de vulnerabilidade social e de 
insegurança alimentar e nutricional;

VII - Garantir a atuação intersetorial 
entre os serviços do SUS e do SUAS, de 
modo que compartilhem informações e 
atuem conjuntamente de forma sinérgi-
ca, a fim de aperfeiçoar os serviços com 
vista a superação da situação de rua;

VIII -Inclusão de crianças e adoles-
centes em situação de rua nos Planos 
Municipais, Estaduais e Distrital de Saú-
de, integrando-os/as aos programas e 
atividades desenvolvidos;

XI - Desenvolvimento de programas 
que priorizem o fortalecimento dos 
vínculos familiares e/ou comunitários, 
incluindo temas transversais como saú-
de da população negra, gênero, orien-

tação sexual e identidade de gênero, o 
uso prejudicial de drogas, prevenção de 
ISTs/AIDS, tuberculose, prevenção das 
violências contra a criança e adolescen-
te, com destaque para a violência sexual, 
institucional, homicídio, dentre outras;

X - Atenção integral às mulheres 
adultas e adolescentes gestantes, partu-
rientes e puérperas em situação de rua, 
com garantia pelas equipes das mater-
nidades do direito à convivência familiar 
e comunitária;

XI - Disponibilização de espaços ade-
quados à população em situação de rua, 
nas unidades de saúde, que assegurem 
banhos, roupas e calçados adequados 
para os atendimentos e internações, 
quando necessário;

XII - Garantia de atenção hospitalar 
para a população em situação de rua e, 
em especial, ampliar o número de leitos 
de cuidados prolongados para o atendi-
mento desse público;

XIII - Criação de instrumentos para 
produção de dados e informações a 
respeito da saúde da população em si-
tuação de rua para criar indicadores de 
saúde.

Art. 110 Os entes federados devem 
fortalecer e ampliar as ações de pro-
moção à saúde, pelas equipes e progra-
mas da Atenção Primária à Saúde, com 
ênfase na estratégia Saúde da Família, 
incluindo prevenção, detecção precoce 
e tratamento de doenças com alta inci-
dência na população em situação de rua, 
como infecções sexualmente transmissí-
veis - ISTs -, tuberculose, hanseníase, hi-
pertensão arterial, diabetes, desnutrição 
infantil e entre pessoas idosas, anemias 
e outras deficiências nutricionais, doen-
ças respiratórias, problemas dermatoló-
gicos, transtornos mentais, prevenção à 
violência, necessidades decorrentes do 
uso abusivo de álcool e outras drogas, 
entre outras.

Art. 111 A atenção à saúde da popu-
lação em situação de rua deve ser arti-
culada com os serviços de assistência 
social, para garantir o cuidado compar-
tilhado entre as equipes.

Art. 112 O atendimento de saúde bu-
cal para a população em situação de rua 
deve ser garantido:

I - Nos serviços de referência de 
atendimento nos hospitais públicos que 
prestam este serviço em caráter de ur-
gência e emergência

II- Nos consultórios na rua, preferen-
cialmente com a da implantação da uni-
dade odontológica móvel.

Parágrafo Único. A garantia desse 
atendimento deve ser incluída nos pro-
gramas de Saúde da Família.

Art. 113 Os serviços/dispositivos da 
Rede de Atenção Psicossocial - RAPS 
devem garantir a atenção integral da 
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população em situação de rua em articu-
lação com os demais serviços da Rede de 
Atenção à Saúde e intersetoriais, em ga-
rantindo o acesso inclusive por busca ati-
va, a partir da lógica da redução de danos 
e da priorização do cuidado comunitário, 
evitando-se o higienismo social a partir de 
seu afastamento em locais de segregação, 
quebra de vínculos comunitários e demais 
violações de seus direitos.

Art. 114 Devem ser priorizados os re-
cursos do SUS para a construção de mais 
Centros de Atenção Psicossocial, em es-
pecial os CAPSADs nos municípios.

Art. 115 Os entes federados devem im-
plementar unidades de acolhimento en-
quanto serviço de atenção residencial de 
caráter transitório e demais equipamen-
tos da RAPS como Caps 24h, Capsi, Caps 
AD, Caps II. conforme a Portaria de Con-
solidação do Ministério da Saúde de nº 
06, de 28 de setembro de 2017, Seção IV.

Art. 116 Os entes federados devem 
garantir o acompanhamento às ges-
tantes em situação de rua no pré-natal, 
parto e puerpério, priorizando os dispo-
sitivos que contemplem o parto huma-
nizado e garantindo espaço para a mãe 
e filho/a, com fluxo articulado com ou-
tras políticas públicas para a garantia de 
acolhimento das famílias e a convivência 
familiar e comunitária.

Art. 117 A Vigilância Sanitária dos es-
tados, municípios e Distrito Federal deve 
garantir fiscalização continuada dos es-
paços de atendimento da população em 
situação de rua, ofertados pelo poder 
público e organizações da sociedade 
civil, com inspeções no mínimo semes-
trais, sobretudo em relação a estrutura 
física, higienização dos espaços e quali-
dade da alimentação, encaminhando as 
fragilidades eventualmente observadas 
aos órgãos competentes para providên-
cias, a fim de propiciar condições ade-
quadas para o bem-estar em saúde.

§ 1º A Vigilância Sanitária dos estados, 
municípios e Distrito Federal deve 
incluir nos seus registros de notificação 
compulsória os dados que identifiquem 
a situação de rua, a saber: notificação de 
óbito, IST, COvid-19, violências.

§ 2º O relatório de cada fiscalização 
deve estar disponível no sítio de internet 
da Vigilância Sanitária em até 30 dias.

Art. 118 A capacitação e atualização 
dos/as gestores/as e trabalhadores/as 
de saúde deve incluir as especificidades 
do atendimento à população em situa-
ção de rua, como atendimento humani-
zado, sob a lógica da redução de danos.

Art. 119 Aos(às) profissionais da saú-
de deve ser oferecido treinamento cons-
tante para atendimento à população em 
situação de rua, em especial treinamen-
tos voltados à educação em direitos hu-
manos para o oferecimento de serviços 

humanizados e combatendo estigmas 
que existem em relação às pessoas em 
situação de rua.

Art. 120 Os entes federados devem 
divulgar e ampliar os canais de escuta 
do usuário, a exemplo do Sistema Na-
cional de Ouvidoria, Disque-Saúde (136 
ou 0800-611997), junto à população em 
situação de rua e às instâncias de parti-
cipação social.

Parágrafo único. A divulgação dos ca-
nais também deve ocorrer a cada aten-
dimento à pessoa em situação de rua.

Art. 121 Deve ser garantido o acesso, 
para as pessoas em situação de rua, aos 
medicamentos ofertados pelo SUS, que 
não pode ser negado pela ausência de 
endereço fixo, documento de identifi-
cação e/ou comprovante de endereço, 
conforme a Portaria nº 940/2011, ou 
perda de receita médica ou de remédio 
anteriormente recebido.

Art. 122 Deve ser garantido o registro 
dos casos de violência contra a popula-
ção em situação de rua no sistema de 
notificação por parte do profissional de 
saúde, diminuindo a subnotificação.

CAPÍTULO VIII
DIREITOS HUMANOS E DIREITO 

DAS MULHERES

Art. 123 As mulheres (cis ou trans), 
adultas, adolescentes e crianças em si-
tuação de rua devem ter seus direitos 
humanos protegidos, sendo a elas ga-
rantida uma vida livre de violência.

Art. 124 O Estado deve garantir o 
acesso à moradia permanente priorita-
riamente às mulheres em situação de 
rua e suas famílias, principalmente com 
crianças e adolescentes, com registro do 
imóvel em seu nome, quando for o caso.

Art. 125 O Estado deve garantir o 
eventual acolhimento das mulheres em 
situação de rua e suas famílias, princi-
palmente com crianças e adolescentes, 
em serviço adequado, preservando o 
convívio familiar.

Art. 126 Os serviços de atendimen-
to para a população em situação de 
rua devem considerar que as mulhe-
res, adolescentes e crianças podem de-
mandar atenção específica em relação 
às questões fisiológicas, devendo lhes 
ser ofertado absorvente, contraceptivo, 
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acompanhamento ginecológico e obs-
tétrico no pré-natal, no parto e pós-par-
to, dentre outros.

Art. 127 O Sistema Único de Saú-
de deve garantir às mulheres adultas 
e adolescentes em situação de rua o 
acompanhamento no período pré-natal, 
parto e pós-parto, de forma articulada e 
intersetorial com o SUAS, com o objetivo 
de garantir o cuidado integral ao recém-
-nascido e à mãe, e fortalecer o vínculo 
materno e a integração de todos na fa-
mília natural e/ou extensa.

Art. 128 O Estado deve garantir as 
condições materiais necessárias, tais 
como moradia e renda, bem como apoio 
social e psicológico especializado, para 
que as mulheres adultas e adolescentes 
em situação de rua possam ter a guarda 
de seus filhos e suas filhas considerando 
o direito à convivência familiar e comuni-
tária e o melhor interesse da criança.

§ 1º A situação de rua por si só não 
pode configurar fundamento para a 
retirada de crianças de suas mães.

§ 2º O melhor interesse da criança 
deve estar sempre vinculado ao direito 
à convivência familiar e comunitária, 
devendo ter primazia medidas que 
permitam a permanência da criança com 
seus genitores ou família extensa.

§ 3º A garantia dos direitos das 
mulheres em situação de rua não deve 
competir com o direito das crianças e 
adolescentes em situação de rua.

Art. 129 A rede de atenção à saúde 
deve garantir que os direitos à saúde das 
mulheres adultas e adolescentes em si-
tuação de rua não se restrinjam aos direi-
tos reprodutivos, sendo a elas garantido 
o direito à saúde de forma integral con-
forme é preconizado no SUS.

Art. 130 O poder público deve garantir 
a proteção das mulheres adultas e ado-
lescentes em situação de rua vítimas de 
violência, garantindo atendimento inte-
gral e intersetorial com articulação insti-
tucionalizada entre o sistema de justiça, 
os demais serviços da rede de atendi-
mento, conselhos de direitos e sociedade 
civil organizada.

§ 1º O Estado deve ter especial atenção 
à violência no contexto doméstico e 
familiar da qual podem ser vítimas 
mulheres em situação de rua, em qualquer 

fase da vida, devendo garantir estratégias 
adequadas de prevenção e proteção, 
considerando suas especificidades, tais 
como o acolhimento emergencial.

§ 2º O Estado deve adotar medidas de 
enfrentamento à violência sexual, inclusive 
exploração sexual, sofrida pelas mulheres 
em situação de rua, em qualquer fase da 
vida, adotando estratégias adequadas 
de prevenção e proteção, garantia do 
acesso ao aborto legal, bem como de 
identificação e responsabilização dos 
autores.

CAPÍTULO IX
DIREITOS HUMANOS E LGBTI

Art. 131 Lésbicas, gays, bissexuais, 
transsexuais, travestis e intersexos - LGB-
TI em situação de rua devem ter seus di-
reitos humanos protegidos, sendo-lhes 
garantida uma vida livre de violência, ex-
clusão, discriminação e preconceito, com 
respeito à orientação sexual e identidade 
de gênero.

Parágrafo único: Para fins desta Reso-
lução considera-se:

I - Cisgênero: Pessoa que se identifica 
com o gênero igual ao do sexo de nas-
cimento.

II - Transgênero: Termo genérico que 
vale para qualquer pessoa que se iden-
tifique com um gênero diferente ao do 
sexo de nascimento, a exemplo de ho-
mens trans, mulheres trans e travestis.

III - Identidade de Gênero: Forma 
como cada pessoa sente que ela é em 
relação ao gênero masculino e feminino. 
Nem todas as pessoas se enquadram na 
noção binária de homem/mulher.

IV - Orientação Sexual: forma como 
nos sentimos em relação à afetividade e 
sexualidade. Os conceitos de homosse-
xualidade, bissexualidade, heterossexua-
lidade e assexualidade são os tipos de 
orientação sexual. Esse conceito também 
é conhecido como orientação afetivo-se-
xual, uma vez que não diz respeito ape-
nas a sexo.

V - Intersexo: pessoas que nascem 
com qualquer variação de caracteres se-
xuais, incluindo cromossomos, gônadas 
e/ou órgãos genitais, que fogem aos pa-
drões socialmente determinados para os 
sexos masculino ou feminino.

Art. 132 As pessoas em situação de 
rua travestis e transsexuais devem ser 
tratadas pelo pronome de tratamento 
que desejarem e ter seu nome social re-
conhecido, caso solicitem. Também deve 
ser feito o uso dos espaços coletivos se-
parados por gênero, como banheiros, 
vestiários e alojamentos, conforme à sua 
identidade de gênero.

Art. 133 Os serviços de atendimento 
para a população em situação de rua de-
vem considerar que as mulheres cisgê-
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nero e homens trans demandam aten-
ção específica em relação às questões fi-
siológicas, devendo ser ofertado absor-
vente, contraceptivo, acompanhamento 
ginecológico e obstétrico no pré-natal, 
no parto e pós-parto.

Art. 134 Os homens transsexuais em 
situação de rua que ainda possuírem os 
órgãos reprodutores do gênero femi-
nino, deverão ser contemplados com o 
disposto nos arts do Capítulo VIII que os 
beneficiará, principalmente em relação à 
gravidez e manutenção da guarda dos 
filhos e filhas.

Art. 135 As travestis e mulheres trans-
sexuais em situação de rua que ainda 
possuírem os órgãos reprodutores do 
sexo masculino, demandam atenção 
específica em relações às suas questões 
fisiológicas. Parágrafo Único: As travestis 
e mulheres transsexuais devem ser con-
templadas com o disposto nos arts do 
Capítulo VIII.

CAPÍTULO X
DIREITOS HUMANOS E TRABALHO

Art. 136 Os entes federados devem 
garantir às pessoas em situação de rua 
o direito humano ao trabalho, através 
de políticas públicas que promovam o 
acesso amplo, simplificado e seguro ao 
mundo do trabalho, de acordo com suas 
especificidades.

§ 1º As crianças e os/as adolescentes 
com idade inferior a 16 anos gozam 
do direito humano ao não trabalho, 
ressalvada a condição de aprendiz a 
partir de 14 anos.

§ 2º Os/as adolescentes com idade 
de 16 e 17 anos gozam do direito 
humano ao trabalho protegido, sendo 
vedados trabalhos considerados 
insalubres, perigosos, penosos, noturnos, 
prejudiciais à moralidade, à frequência 
à escola e ao desenvolvimento físico, 
psíquico, moral e social.

Art. 137 O Estado deve garantir às 
pessoas em situação de rua o acesso à 
capacitação, profissionalização, qualifi-
cação e requalificação profissional, pos-
sibilitando a sua inserção no mundo do 
trabalho.

Art. 138 Os entes federados devem 
promover e incentivar a criação e a orga-
nização de grupos, projetos e coletivos 

de inclusão social pelo trabalho e in-
clusão produtiva, a exemplo de econo-
mia solidária, economia criativa, com as 
pessoas em situação de rua, em parceria 
com o setor público e privado, garan-
tindo as condições de trabalho, espaço 
físico e equipamentos que se fizerem 
necessários, de acordo com as especifi-
cidades de gênero.

§ 1º Os entes federados devem 
promover a aquisição de produtos 
elaborados e serviços produzidos 
pelas pessoas em situação de rua, 
possibilitando a geração de renda e 
garantia de direitos.

§ 2º Os entes federados devem 
incentivar projetos que, embasados na 
logística reversa, promovam a aquisição 
de produtos elaborados pelas pessoas 
em situação de rua.

Art. 139 Os entes federados devem 
promover projetos de inclusão de ca-
tadoras e catadores de materiais reci-
cláveis, conforme previstos na Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 
12.305/2010, e na Política Nacional de 
Saneamento, Lei nº 11.445/2007, ado-
tando a logística reversa, conforme o 
Decreto nº 9.177/2017, e promovendo, 
assim, a geração de renda e garantia de 
direitos da população em situação de 
rua.

Art. 140 Os entes federados devem 
garantir ações de apoio, formação e 
comercialização para os grupos de eco-
nomia solidária e cooperativismo social, 
composto por pessoas em situação de 
rua.

§ 1º Os entes federados devem 
efetivar projetos que atrelados a linhas 
de microcrédito, assegurem, apoiem 
e incentivem a formação dos grupos 
de economia solidária, compostos por 
pessoas em situação de rua.

§ 2º Os entes federados devem 
possibilitar a criação e efetivação 
de incubadoras, que fomentem o 
cooperativismo dos grupos de pessoas 
em situação de rua e/ou com trajetória 
de rua, tendo como base o modelo de 
organização da economia solidária.

Art. 141 As empresas devem criar 
programas de incentivo e/ou contrata-
ção para a inclusão produtiva de pes-
soas em situação de rua, na perspectiva 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 
Complementar nº 01/2000.

Art. 142 Os entes federados podem 
assegurar cotas de emprego para as 
pessoas em situação de rua nas empre-
sas vencedoras de licitações públicas.

§ 1º Devem ser assegurados 
treinamentos e cursos atinentes à 
segurança no trabalho, bem como 
os uniformes e equipamentos que se 
fizerem necessários para as pessoas 
contratadas nessa condição.
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§ 2º Os entes federados devem 
estimular que as empresas vencedoras 
de licitações públicas contratem 
prioritariamente aprendizes em situação 
de vulnerabilidade social, em especial 
adolescentes em situação de rua.

Art. 143 Os entes federados devem 
assegurar o cadastramento de profissio-
nais em situação de rua no Sistema Na-
cional de Emprego, a partir das agências 
dos trabalhadores, e nos demais progra-
mas de inclusão no mercado de traba-
lho, levando em conta a análise do perfil 
e a qualificação, bem como a inclusão 
em programas específicos voltados para 
a população em situação de rua.

Art. 144 Os entes federados devem 
criar fluxos de trabalho com os órgãos 
de fiscalização, a fim de combater as vio-
lações de direitos e promover o trabalho 
decente de pessoas em situação de rua, 
em especial com a efetivação de seus di-
reitos trabalhistas e previdenciários.

Art. 145 Os entes federados devem 
efetivar o trabalho de forma intersetorial, 
incluindo as políticas públicas de saúde 
e assistência, dentre outros, para efetivar 
um fluxo de encaminhamento das pes-
soas em situação de rua para o mercado 
de trabalho.

Art. 146 Os entes federados devem 
garantir projetos de acompanhamento, 
monitoramento e avaliação de indicado-
res das ações de inclusão das pessoas em 
situação de rua, assegurando a transpa-
rência dos dados.

Art. 147 Os entes federados devem 
garantir a inclusão dos/as adolescentes e 
jovens em situação de rua, nos progra-
mas de aprendizagem, qualificação pro-
fissional e inserção segura no mundo de 
trabalho.

Art. 148 Os entes federados devem 
garantir campanhas de sensibilização 
nas agências de contratação, para des-
considerar o uso do endereço como do-
cumento eliminatório para candidatura 
da/o profissional, visando minimizar as 
barreiras institucionais.

Art. 149 O INSS deve garantir a celeri-
dade na análise dos processos das pes-
soas em situação de rua.

Art. 150 Os entes federados devem 
priorizar no processo de contratação e 
licitação dos serviços públicos, os traba-

lhos efetivados por grupos de pessoas 
em situação de rua, seja na oferta de 
serviços, de força de trabalho ou forne-
cimento de produtos.

Parágrafo único. Quando a pessoa 
em situação de rua se tratar de criança 
ou adolescente, a prioridade do caput 
se estende aos seus familiares.

CAPÍTULO XI
DIREITOS HUMANOS E SEGURAN-
ÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Art. 151 É responsabilidade do poder 
público, nas três esferas de governo, 
garantir a Segurança Alimentar e Nutri-
cional da população em situação de rua 
por meio de políticas e ações interse-
toriais que atendam ao direito humano 
à alimentação adequada em suas duas 
dimensões (1 - estar livre da fome e da 
desnutrição e 2- assegurar alimentação 
adequada e saudável), sem prejuízo da 
importância das ações da sociedade civil 
organizada e das redes solidárias.

§ 1º O direito à alimentação 
adequada para a população em situação 
de rua se realiza quando toda pessoa 
em situação de rua, em qualquer ciclo 
de desenvolvimento, sozinho/a ou em 
comunidade com outros/as, tem acesso 
físico e econômico, ininterruptamente, 
a uma alimentação adequada ou aos 
meios necessários para sua obtenção.

§2º A alimentação adequada e 
saudável tem como base práticas 
alimentares promotoras de saúde que 
respeitem a diversidade cultural e que 
sejam ambiental, cultural, econômica e 
socialmente sustentáveis;

§ 3º Os municípios e o Distrito Federal 
devem garantir o acesso gratuito e 
continuado da população em situação 
de rua à água potável, providenciando 
a instalação de bebedouros e torneiras 
em espaços públicos diversos, além 
dos equipamentos de atendimento 
socioassistencial.

Art. 152 A rede SUAS local e as entida-
des habilitadas ao acolhimento das pes-
soas em situação de rua devem garantir 
a oferta das três refeições principais (café 
da manhã, almoço e jantar), elaboradas 
em atendimento às normas técnicas e sa-
nitárias, sob supervisão de nutricionistas, 
e de acordo com as diretrizes alimentares 
oficiais do Ministério da Saúde, em espe-
cial do Guia Alimentar para a População 
Brasileira e do Guia Alimentar para Crian-
ças Brasileiras Menores de Dois Anos.

§1º Os alimentos preparados 
(refeições prontas) ou doados in natura 
ou minimamente processados, além 
de atender às diretrizes alimentares 
oficiais estabelecidas nesses Guias 
Alimentares, devem ser adequados às 
condições fisiológicas e patológicas do 
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público atendido, dando-se especial 
atenção à fase do curso da vida e às 
dietas específicas com: I - Restrição 
alimentar devido a diabetes, dislipidemia, 
hipertensão e outras II-Suplementação 
alimentar devido a desnutrição, anemia 
e outras.

§2º Os alimentos devem ser oferecidos 
em local adequado e próprio para a 
manutenção e realização de refeições, 
assegurandas, para além das condições 
de infraestrutura e de equipamentos, 
as condições sanitárias adequadas, a 
dignidade no ato de alimentar-se e a 
possibilidade de convívio social durante 
as refeições.

Art. 153 Os municípios, os estados e 
o Distrito Federal devem garantir o bom 
funcionamento e uso dos equipamentos 
públicos de segurança alimentar e nutri-
cional (restaurantes populares e cozinhas 
comunitárias) e de outros espaços que 
ofereçam refeições (industriais, militares, 
universitários) e facilitar o acesso físico e 
financeiro da população em situação de 
rua a esses ambientes, com isenção no 
preço das refeições ofertadas.

§ 1º O funcionamento dos restaurantes 
populares deve ser garantido diariamente, 
inclusive aos finais de semana e feriados, 
para café da manhã, almoço e jantar da 
população em situação de rua.

§2º Deve ser fomentada a implantação 
de cozinhas comunitárias itinerantes 
e nas áreas de maior concentração de 
população em situação de rua, sempre 
em parceria com os Centros Pop.

§3º Em situação de emergência 
sanitária, o fornecimento de refeições 
prontas e água potável pode ocorrer nos 
espaços de oferta de serviços, desde que 
atendam às orientações das autoridades 
sanitárias, ou por meio do fornecimento 
de garrafas de água potável e de marmitas 
para consumo imediato, fora desses 
espaços, mas em local minimamente 
adequado (lavatórios, mesas e cadeiras) 
e evitando aglomerações públicas.

Art. 154 Cabe à gestão pública, com 
apoio da sociedade civil, ampliar a capa-
cidade de oferta e distribuição de alimen-
tos, por meio de equipamentos públicos 
que acolhem pessoas idosas, crianças, 
mulheres, população em situação de rua, 
entre outros com alta vulnerabilidade e 
nos restaurantes populares e restauran-
tes comunitários, em especial no período 
de emergência sanitária.

Art. 155 Em razão da extrema vulnera-
bilidade social, econômica, alimentar e de 
saúde, em especial imunológica, deve ser 
assegurado o acompanhamento siste-
mático do estado alimentar e nutricional 
e do consumo alimentar da população 
em situação de rua, principalmente das 
crianças menores de 5 anos, gestantes e 
pessoas idosas, nas Unidades Básicas de 

Saúde ou pelas equipes volantes de saú-
de, ofertando as orientações alimentares, 
os cuidados necessários e realizando a 
referência de casos, para outros níveis de 
atenção, quando necessário.

§1º Como estratégias para assegurar o 
estado nutricional das crianças, gestantes 
e mulheres no pós parto em situação 
de rua, o município deve garantir a 
suplementação preventiva de ferro, ácido 
fólico e de vitamina A, por meio dos 
Programas Nacionais de Suplementação 
de Ferro (PNSF) e de Suplementação 
de Vitamina A (PNSVA, onde esteja 
implantado), ofertados na rede de 
Atenção Primária à Saúde (APS-SUS) 
para esses segmentos populacionais.

§2º As ações de saúde dirigidas para 
população em situação de rua, tendo em 
vista os fatores de risco vividos, devem 
integrar ações de promoção da saúde, 
prevenção de doenças, tratamento, 
assistência aos danos e ações de 
reabilitação, incluindo para isso a escuta 
qualificada dos profissionais em relação 
à fome vivenciada.

§3º Os municípios devem construir 
planos de intervenções intersetoriais para 
assegurar alimentação de forma regular 
e contínua à população em situação de 
rua, e que incluam o monitoramento 
do estado nutricional e do consumo 
alimentar, a identificação precoce de 
potencial agravamento da situação de 
insegurança alimentar e nutricional desse 
grupo populacional e o encaminhamento 
oportuno dessas pessoas para a rede de 
assistência social e/ou rede de saúde.

Art. 156 Os municípios, estados e o 
Distrito Federal devem fomentar a ins-
talação de Conselhos de Segurança Ali-
mentar e Nutricional, ou apoiar o seu 
funcionamento onde já existam, e/ou a 
criação, organização e manutenção de 
comitês emergenciais de prevenção da 
insegurança alimentar e nutricional, caso 
não existam, inserindo na agenda dos 
colegiados a promoção da saúde e o 
adequado provimento alimentar e nutri-
cional da população em situação de rua;

Parágrafo único. Os Conselhos esta-
duais, municipais e distrital de Segu-
rança Alimentar e Nutricional (Consea) 
devem garantir a participação de repre-
sentações da população em situação de 
rua em sua composição.



219

Anotações

D
. H

U
M

A
N

O
S

CAPÍTULO XII
DIREITOS HUMANOS E CULTURA, 

ESPORTE E LAZER

Art. 157 Os entes federados devem 
garantir amplo acesso das pessoas em 
situação de rua às políticas culturais na-
cionais, estaduais, municipais e distritais 
já existentes, bem como regulamentar 
políticas específicas de fomento e difu-
são da produção de artistas em situação 
de rua, de preferência em parceria com 
as políticas de Assistência Social, Saúde 
Mental, Educação e ações das organiza-
ções da sociedade civil e movimentos 
sociais.

Parágrafo único. As políticas cultu-
rais englobam a história e o patrimônio 
material e imaterial dos locais, museus, 
pontos de cultura, culturas populares, 
artes plásticas, artes visuais, cinemas, 
teatros, apresentações musicais, leitura 
e produção de conteúdo escrito, moda, 
gastronomia, dentre outras possibilida-
des.

Art. 158 Os entes federados devem 
garantir amplo acesso das pessoas em 
situação de rua às políticas esportivas 
nacionais, estaduais, municipais e distri-
tais já existentes, bem como regulamen-
tar políticas específicas para a popula-
ção em situação de rua, de preferência 
em parceria com as políticas de Assis-
tência Social, Saúde Mental, Educação 
e ações das organizações da sociedade 
civil e movimentos sociais.

Art. 159 Os entes federados devem 
garantir amplo acesso das pessoas em 
situação de rua aos equipamentos e es-
paços de lazer, promovendo bem-estar, 
qualidade de vida e fortalecimento de 
vínculos familiares e/ou comunitários.

Art. 160 Esta Resolução entra em vi-
gor na data de sua assinatura.

ANEXO
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O Brasil é o país com a segunda 
maior concentração de renda do mun-
do, segundo o Relatório de Desenvolvi-
mento Humano (RDH) da Organização 
das Nações Unidas (ONU) de 2019. De 
acordo com a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílio Contínua (Pnad 
Contínua) do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), o rendimento 
médio mensal de trabalho da população 
1% mais rica foi quase 34 vezes maior 
que da metade mais pobre em 2018. O 
número de pessoas em situação de po-
breza extrema subiu de 5,8%, em 2012, 
para 6,5% em 2018, um recorde em sete 
anos. Um quarto da população brasilei-
ra, ou 52,5 milhões de pessoas vive abai-
xo da linha de pobreza¹.

Esse cenário confirma a imensa desi-
gualdade socioeconômica do país, em 
curso desde a formação social do povo 
brasileiro. O capital passou, ao longo 
dos séculos, a ter um grande domínio 
social, transformando, inclusive, as po-
líticas sociais em mercadorias, disponí-
veis para as pessoas que possuem ren-
da para consumi-las. Essa realidade tor-
nou-se um divisor de águas entre aque-
las/es que podem consumir e aquelas/
es para quem o consumo é limitado ou 
inexistente, expressando, em última ins-
tância, uma mercantilização da vida.

As mudanças na ordem capitalista 
impõem diferenças significativas entre 
pessoas ricas e pobres, assim como na 
relação destes com o mercado de con-
sumo. Segundo Escorel (1999), a pobre-
za pode ser compreendida a partir de 
dois conceitos: a pobreza relativa, que 
diz sobre a falta de recursos ou de con-
sumo em relação aos padrões usuais ou 
considerados essenciais pela sociedade 
para uma vida digna; e a pobreza ab-
soluta, que é a falta de acesso aos bens 
e serviços essenciais, ou seja, o afasta-
mento do mínimo necessário para so-
brevivência. De acordo com Silva (2009), 
a pobreza extrema resulta de três ele-
mentos básicos: não possuir meios de 
produção para gerar o necessário para 
reprodução da própria vida; inexistên-
cia ou insuficiência de renda advinda de 
trabalho ou outras fontes e, não acesso 
ao fundo público por meio das políticas 
de distribuição ou redistribuição de ren-
da.

Em contexto de crise do capital am-
plia-se a quantidade de pessoas em si-
tuação de rua nas cidades do Brasil, evi-
denciando um cenário de desigualdade 
e injustiça social. As cidades aparecem 
como o mirante dessa realidade descor-
tinada nas ruas por situações de extre-
ma pobreza.

O Decreto Presidencial nº 7.053, de 
23 de dezembro de 2009, em parágra-
fo único do artigo primeiro, define as 
pessoas em situação de rua, em linhas 
gerais, como “o grupo populacional 
heterogêneo que possui em comum a 
pobreza extrema, os vínculos familiares 
interrompidos ou fragilizados e a inexis-
tência de moradia convencional regular 
e que utiliza os logradouros públicos e 
as áreas degradadas como espaço de 
moradia e de sustento, de forma tem-
porária ou permanente, bem como as 
unidades de acolhimento para pernoite 
temporário ou como moradia provisó-
ria. Esta definição expressa o não acesso 
desta população aos direitos.

A aversão ao pobre, definida por 
Adela Cortina (2017) como “aporofo-
bia”, revela o olhar da sociedade capi-
talista que, ofuscada pelo consumo e 
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medo da “pobreza”, prefere escamo-
tear as causas principais da pobreza no 
mundo e negar o direito à dignidade 
por parte de todas as pessoas humanas, 
independentemente de sua condição 
socioeconômica.

A formação social do povo brasilei-
ro também é permeada pelo racismo 
estrutural, por conta da herança escra-
vocrata que persiste e se manifesta em 
vários processos sociohistóricos e cul-
turais. Marcas da escravidão do Brasil 
Colônia ainda compõem a atualidade, 
como a visão de que os negros escra-
vizados eram e seus descendentes são 
perigosos, inferiores, diferentes da elite 
dominante. A escravidão dos seres hu-
manos retirados compulsoriamente do 
continente africano e a divisão racial en-
tre brancos e negros, acarretou tanto a 
chaga do racismo, quanto do preconcei-
to e da discriminação racial. Até os dias 
de hoje as desigualdades sociais - nota-
damente as de renda e, principalmente, 
a de oportunidades, têm na diferencia-
ção racial sua principal causa.

O processo sociohistórico que per-
meia a situação de rua não pode ser 
ignorado pela ótica da formulação de 
políticas públicas. Após a abolição da 
escravatura, não foi destinada à popula-
ção ex-escravizada quaisquer meios de 
reparação ou assistência em decorrên-
cia do trabalho forçoso e degradação da 
dignidade humana. O Estado brasileiro 
adotou uma postura de completa omis-
são e descaso em relação aos negros 
alforriados, substituindo a extinta mão 
de obra escrava pela força de trabalho 
europeia, por meio de reserva de vagas 
e garantia de permanência no Brasil. De-
vido a isso, os negros foram colocados 
à margem da sociedade, restando-lhes 
escassas alternativas de restituir a vida, 
como: os empregos precarizados; as 
moradias irregulares nos grandes cen-
tros que deram origem às favelas; o 
encarceramento e o uso das ruas como 
meio de moradia, trabalho e sobrevi-
vência.

Desta forma, a constituição da po-
pulação em situação de rua se compõe 
pela grande maioria negra e o racismo 
estrutural impera diante da estratifica-
ção do poder que reordena a sociedade 
entre superiores e inferiores, sendo no 
topo da pirâmide o grupo racial branco, 
rico e de origens europeias e no alicerce 
a camada da população negra, pobre e 
de origem africana.

Consequências do racismo estrutural 
podem ser contatadas pela identificação 
das pessoas em situação de rua como 
integrantes da “classe perigosa” (Coim-
bra, 2001), bem como que constituem 
parte do grupo social denominado “su-
jeitos indesejáveis” (Gatto, 2017), reco-

nhecidos por, supostamente, colocarem 
em perigo a ordem social e a organiza-
ção da cidade. Para esse grupo, a ques-
tão social passa a ser encarada como 
questão de polícia, e os conflitos sociais 
são resolvidos, geralmente, na delega-
cia, no encarceramento e até mesmo em 
sua eliminação.

A inexistência de dados oficiais so-
bre a população que vive em situação 
de rua nas cidades brasileiras, tendo em 
vista que historicamente o Censo do 
IBGE não considera pessoas sem domi-
cílio em sua pesquisa, precariza a análise 
e o planejamento qualificado das polí-
ticas públicas voltadas para este grupo 
populacional. Assim, estas políticas são 
construídas, basicamente, com os dados 
de identificação do Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal, 
os dados de registro e atendimento dos 
equipamentos, pesquisas e estudos dos 
entes federados e de universidade. Des-
se modo, apesar da importância da pro-
dução de dados elaborados ao longo da 
última década, ainda que pontuais e as-
sistemáticos, é indispensável o compro-
misso público com relação a produção 
sistemática de informações que permi-
tam acompanhamento longitudinal dos 
dados.

O contexto de crise prolongada do 
capital, com reflexos nas dimensões 
econômica, política, cultural, sanitária e 
ambiental, aceleram o aumento do con-
tingente populacional em situação de 
rua, em decorrência do desemprego, da 
falta de moradia, de rendas insuficien-
tes para viver. No que se refere à con-
dição socioeconômica e ao acelerado 
processo de urbanização, o acesso ao 
solo urbanizado e à moradia se tornam 
cada vez mais difíceis para grande parte 
da população, especialmente a popula-
ção pobre que se vê obrigada a ocupar 
áreas da cidade consideradas de alto 
risco, aumentando suas sujeições às tra-
gédias naturais.

É fato amplamente conhecido 
que o direito à moradia é um direito 
social celebrado na Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 
e na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. Contudo, a conformação da 
moradia enquanto mercadoria obriga aos 
cidadãos e cidadãs disputarem o acesso 
a este bem em condições brutalmente 
desiguais. Complementarmente, tal 
cenário prejudica também o acesso aos 
demais direitos, na medida em que a 
própria moradia se constitui como um 
«direito-meio», ou seja, sua ausência 
produz empecilhos para o acesso aos 
demais direitos e bens sociais: desde 
o reconhecimento enquanto parte da 
população no Censo Nacional, acesso 
facilitado aos equipamentos públicos de 
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saúde, educação e assistência social, à 
condições adequadas de reprodução da 
força de trabalho, segurança alimentar, 
dentre outros.

A população em situação de rua é um 
dos segmentos populacionais que mais 
sofre com esta lógica perversa, seja em 
virtude da inexistência de programas 
públicos de acesso à moradia adequa-
da, seja pela inadequação dos espaços 
de acolhimento institucional existentes. 
Neste cenário, as contradições da rea-
lidade se tornam ainda mais violadoras, 
tendo em vista os dados dos IBGE/2010 
que demonstram que o déficit habita-
cional do país contabiliza 5.430.562 pes-
soas, enquanto, por outro lado, sabe-se 
também que existem no Brasil 6.070.000 
unidades domiciliares vagas. Desta ma-
neira, percebe-se que a demanda por 
moradia é inferior ao número de unida-
des desocupadas, o que torna correta a 
afirmação frequentemente indicada por 
movimentos sociais de luta por moradia: 
há mais casa sem gente do que gente 
sem casa.

A população em situação de rua, in-
serida no contexto de extrema pobreza, 
não é sequer considerada entre a popu-
lação com direitos a ter uma moradia, 
sendo excluída até dos grupos definidos 
como de risco geológico e social. Ha-
bitam as ruas pela ausência do direito 
a morar. Embora tenha havido avanços 
nas políticas nacionais de habitação, 
pouco atingiram esse grupo populacio-
nal.

A diversidade, que cada vez mais 
caracteriza esse grupo populacional, 
aumenta a complexidade de elaborar 
políticas públicas que respeitem a es-
pecificidade das suas condições de vida 
e sobrevivência bem como reconheçam 
suas demandas e necessidades de for-
ma humanizada e eficaz. Ademais, as 
pessoas em situação de rua, individual-
mente ou em grupos, que são produto 
da profunda desigualdade social, que 
marca a sociedade capitalista, incluin-
do o Brasil, sofrem diversas formas de 
violência, como estigmas, preconceito, 
violência, racismo por parte do Estado 
e da sociedade, que as criminalizam e as 
culpabilizam por sua condição.

Segundo a consultora Leilani Farha, 
no seu relatório sobre moradia adequa-
da como componente do direito a um 
padrão de vida adequado e sobre o di-
reito a não discriminação neste contex-
to, enviado para o Conselho de Direitos 
Humanos da ONU, em 2015, “a situação 
de rua é uma crise global de direitos hu-
manos que requer uma resposta global 
e urgente. É também uma experiência 
individual de alguns dos membros mais 
vulneráveis da sociedade, caracterizada 
pelo abandono, desespero, baixa au-

toestima e negação da dignidade, com 
consequências graves para a saúde e 
para a vida. No mesmo relatório, encon-
tramos como recomendação que “To-
dos os Estados devem se comprometer 
a eliminar a situação de rua até 2030, ou 
antes, na medida do possível, de uma 
maneira que respeite os direitos huma-
nos internacionais e esteja em confor-
midade com a meta 11.1 dos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável.”

Com a publicação do Decreto nº 
7.053, de 23 de dezembro de 2009, o go-
verno brasileiro passou a implementar 
políticas e programas com o objetivo de 
garantir acesso a direitos e aos direitos 
humanos como condição fundamental 
na sua forma de atuar na construção da 
garantia da dignidade humana da po-
pulação em situação de rua. Apesar de 
todos os esforços empreendidos e do 
avanço significativo no arcabouço legal 
brasileiro, ainda convivemos com muitas 
violações de direitos e cenários de vio-
lência que impedem o exercício da cida-
dania de grande parcela da sociedade, 
em especial, àquelas que se encontram 
em situação de maior vulnerabilidade 
social, econômica e cultural.

Olhando em perspectiva o acesso a 
dados referentes a esse público, encon-
tramos a primeira pesquisa realizada 
pelo governo federal em 2008 pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento Social que 
dava conta de haver naquele momento, 
cerca de 50 mil pessoas vivendo em si-
tuação de rua nas 75 maiores cidades 
brasileiras, se considerarmos também 
os 4 municípios que realizaram pesqui-
sas próprias no mesmo período. O re-
sultado dessa pesquisa demonstra que 
a população em situação de rua é pre-
dominantemente masculina - 82%, mais 
da metade possui entre 25 e 44 anos - 
53%, 67% são negros, 74% dos entrevis-
tados sabem ler e escrever, 17,1% não 
sabem escrever e 8,3% apenas assinam 
o próprio nome. A presença de drogas e 
alcoolismo marca 35,5% das pessoas em 
situação de rua; o desemprego 29,84%, 
as desavenças familiares 29,1%. Quase 
50% das pessoas pesquisadas estavam 
há mais de 2 anos nas ruas e o tempo de 
permanência nos albergues ultrapassam 
6 meses, em mais de 60% das situações.

A população em situação de rua é 
composta, em grande parte, por traba-
lhadores, 70,9% exercem alguma ati-
vidade remunerada. Apenas 15,7% das 
pessoas pedem dinheiro como principal 
meio para a sobrevivência, esses dados 
são importantes para desmistificar o fato 
de que a população em situação de rua 
é composta por “mendigos” e “pedin-
tes”, aqueles que pedem dinheiro para 
sobreviver constituem minoria. A maio-
ria dos entrevistados (58,6%) afirmaram 
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ter alguma profissão. Entre as profissões 
mais citadas destacam-se aquelas liga-
das à construção civil (27,2%), ao co-
mércio (4,4%), ao trabalho doméstico 
(4,4%) e à mecânica (4,1%). Contudo, a 
maior parte dos trabalhos realizados si-
tua-se na chamada economia informal, 
apenas 1,9% dos entrevistados afirma-
ram estar trabalhando atualmente com 
carteira assinada.

Ainda em relação a referida pesquisa, 
ficou constatado, na época, que a gran-
de maioria, 88,5%, não era atingida pela 
cobertura dos programas governamen-
tais e que eram impedidos de entrar em 
estabelecimento comercial (31,8%), em 
transporte coletivo (29,8%), em bancos 
(26,7%), em órgãos públicos (21,7%), 
bem como eram impedidos de receber 
atendimento na rede de saúde (18,4%) 
e de emitir documentos (13,9%). 24,8% 
das pessoas em situação de rua não 
possuíam quaisquer documentos de 
identificação, 53,3% já possuíam algum 
documento de identificação e apenas 
21,9% alegaram possuir todos os docu-
mentos. Tais números demonstram que 
a perda ou o extravio de documentação 
entre tais pessoas é uma ocorrência re-
lativamente comum, tornando-se uma 
barreira ao seu acesso a direitos.

Outro estudo sobre a população em 
situação de rua foi apresentado pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplica-
da (IPEA), mostrando o desenvolvimen-
to de metodologia que leva em con-
sideração as variáveis de crescimento 
demográfico, centralidade e dinamismo 
urbano, vulnerabilidade social e serviços 
voltados à população em situação de 
rua, bem como o número de pessoas em 
situação de rua cadastradas no Cadastro 
Único para Programas Sociais do Gover-
no Federal (Cadastro Único) e o Censo 
SUAS. A estimativa apontou a existência, 
em março de 2020, de 221.869 pessoas 
em situação de rua no Brasil.

Ao considerarmos os dados do Mi-
nistério da Cidadania, foram verificadas, 
no mês de junho de 2020, 145.448 famí-
lias em situação de rua inscritas no Ca-
dastro Único das quais 105.821 acessam 
o benefício do Programa Bolsa Família.

Quando tratamos da questão da vio-
lência sofrida por esta população, re-
corremos aos dados produzidos pelo 
Centro Nacional de Defesa dos Direitos 
Humanos da População em Situação de 
Rua e dos Catadores de Material Reci-
clável (CNDDH) produzido no período 
de 2011 a 2015. Durante a execução 
mencionada o CNDDH registrou mais 
de 2.500 casos de violações de Direitos 
Humanos recebidas principalmente da 
busca ativa e do Disque 100. A partir da 
classificação das violações, foi possível 
obter um panorama geral da violência 

contra a população em situação de rua 
no país, no qual a violência física ganha 
destaque (34,4%) seguido da violên-
cia institucional (24,1%), da negligên-
cia (16,3%) e da violência psicológica 
(16,1%). Dentre as violações físicas o ho-
micídio se destaca chegando a 327 em 
2013 e 248 em 2014, seguido por Le-
sões Corporais que chegou a 98 e 97 no 
mesmo período e tentativas de homicí-
dios, 74 e 92 no mesmo período. Para 
exemplificar, destacamos os homicídios 
registrados em 2013 contra a população 
em situação de rua, que chegou a 327, 
para um público de aproximadamente 
100 mil pessoas em todo o país e com-
paramos com a média de homicídios no 
Brasil, que era de 23,27 por 100 mil ha-
bitantes no mesmo período.

Vale destacar ainda a inclusão da 
categoria “população em situação de 
rua” no campo “populações especiais” 
da ficha de notificação/investigação do 
Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN) na área da saúde. 
De acordo com o Boletim Epidemioló-
gico publicado pelo Ministério da Saú-
de e lançado em junho de 2019 na úl-
tima reunião do Comitê Intersetorial de 
Acompanhamento e Monitoramento da 
Política Nacional para a População em 
Situação de Rua (CIAMP-Rua), no pe-
ríodo de 2015 a 2017 foram notificados 
777.904 casos de violência contra essa 
população. As informações foram cons-
truídas a partir de dados constantes no 
SINAN, a partir da variável “motivo da 
violência”. Do total apresentado acima, 
17.386 casos foram motivados pelo fato 
de a pessoa estar em situação de rua. 
Os casos se concentram em indivíduos 
na faixa de 15 a 24 anos (6.622 casos); 
observa-se que o maior nível de noti-
ficação, apesar de a diferença não ser 
muito grande, se dá em indivíduos do 
sexo feminino (50,8%) e entre pessoas 
negras, com 9.522 (54,8%).

A experiência brasileira de mais de 
10 anos de implantação da Política Na-
cional para a População em Situação de 
Rua (PNPSR), que visa garantir o respei-
to e a dignidade para as pessoas em si-
tuação de rua e assegurar o acesso am-
plo, simplificado e seguro aos serviços 
e programas que integram as diversas 
políticas públicas e a análise dos dados 
produzidos pelo governo federal mos-
tram que, apesar do grande esforço da 
gestão pública, dos organismos interna-
cionais e da sociedade civil em ações de 
promoção e defesa de direitos, combate 
à violência, ampliação de vagas nos ser-
viços públicos e do aumento no número 
de atendimentos às pessoas em situação 
de rua, a violência não diminuiu em rela-
ção ao referido público. Destaca-se ain-
da que as violações de direitos sofridas 
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por essas pessoas estão relacionadas à 
sua condição de população em situação 
de rua, ou seja, a motivação ou a expo-
sição à violência ocorrem no espaço da 
rua e porque as pessoas encontram-se 
nesta situação. Portanto, mesmo consi-
derando que devem ser mantidas e am-
pliadas as ações de defesa de direitos e 
combate à violência, já é reconhecido 
no Brasil e em diversos países norte-a-
mericanos, europeus e latino-america-
nos que a solução para uma diminuição 
mais significativa das violações geradas 
no espaço da rua e para a garantia dos 
direitos fundamentais se dá a partir da 
superação da situação de rua através do 
acesso à moradia.

¹ Dados do estudo da Síntese de 
Indicadores Sociais (SIS) do IBGE, no 
qual são utilizados os critérios do Banco 
Municipal para definir pobreza extrema 
(renda mensal per capita inferior a 
R$ 145 ou U$S 1,9 por dia) e linha de 
pobreza (renda mensal per capita 
inferior a R$ 420 por mês ou rendimento 
diário inferior a US$ 5,5).
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CRIME DE RACISMO

Fique Atento!

A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro 
de 19893, define os crimes 
resultantes de preconceito de 
raça ou de cor. Esta lei promoveu 
eficácia ao Art. 5º, inciso XLII, da 
CF/88, que determinava que “a 
prática do racismo constitui crime 
inafiançável e imprescritível, 
sujeito à pena de reclusão, nos 
termos da lei”.
Por esta lei, como categorias de 
preconceito de raça ou de cor, 
acrescentaram-se os termos 
etnia, religião e procedência 
nacional.

LEI Nº 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 
1989.

Define os crimes resultantes de pre-
conceito de raça ou de cor.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço 
saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Serão punidos, na forma desta 
Lei, os crimes resultantes de discrimina-
ção ou preconceito de raça, cor, etnia, 
religião ou procedência nacional. (Reda-
ção dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97)

Art. 2º (Vetado).
Art. 3º Impedir ou obstar o acesso de 

alguém, devidamente habilitado, a qual-
quer cargo da Administração Direta ou 
Indireta, bem como das concessionárias 
de serviços públicos.

Pena: reclusão de dois a cinco anos.
Parágrafo único.  Incorre na mesma 

pena quem, por motivo de discrimina-
ção de raça, cor, etnia, religião ou pro-
cedência nacional, obstar a promoção 
funcional. (Incluído pela Lei nº 12.288, 
de 2010)

Art. 4º Negar ou obstar emprego em 
empresa privada. 

Pena: reclusão de dois a cinco anos.
§ 1o  Incorre na mesma pena quem, 

por motivo de discriminação de raça 
ou de cor ou práticas resultantes do 
preconceito de descendência ou origem 
nacional ou étnica: (Incluído pela Lei nº 
12.288, de 2010)

I - deixar de conceder os equipa-
mentos necessários ao empregado em 
igualdade de condições com os de-
mais trabalhadores; (Incluído pela Lei nº 
12.288, de 2010)

II - impedir a ascensão funcional do 
empregado ou obstar outra forma de 
benefício profissional; (Incluído pela Lei 
nº 12.288, de 2010)

3Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/L7716compilado.htm.
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III - proporcionar ao empregado tra-
tamento diferenciado no ambiente de 
trabalho, especialmente quanto ao salá-
rio. (Incluído pela Lei nº 12.288, de 2010)

§ 2o  Ficará sujeito às penas de multa e 
de prestação de serviços à comunidade, 
incluindo atividades de promoção da 
igualdade racial, quem, em anúncios ou 
qualquer outra forma de recrutamento 
de trabalhadores, exigir aspectos de 
aparência próprios de raça ou etnia 
para emprego cujas atividades não 
justifiquem essas exigências.

Art. 5º Recusar ou impedir acesso a 
estabelecimento comercial, negando-se 
a servir, atender ou receber cliente ou 
comprador.

Pena: reclusão de um a três anos.

Art. 6º Recusar, negar ou impedir a 
inscrição ou ingresso de aluno em esta-
belecimento de ensino público ou priva-
do de qualquer grau.

Pena: reclusão de três a cinco anos.
Parágrafo único. Se o crime for pra-

ticado contra menor de dezoito anos a 
pena é agravada de 1/3 (um terço).

Art. 7º Impedir o acesso ou recusar 
hospedagem em hotel, pensão, estala-
gem, ou qualquer estabelecimento si-
milar.

Pena: reclusão de três a cinco anos.
Art. 8º Impedir o acesso ou recu-

sar atendimento em restaurantes, ba-
res, confeitarias, ou locais semelhantes 
abertos ao público.

Pena: reclusão de um a três anos.
Art. 9º Impedir o acesso ou recusar 

atendimento em estabelecimentos es-
portivos, casas de diversões, ou clubes 
sociais abertos ao público.

Pena: reclusão de um a três anos.
Art. 10. Impedir o acesso ou recusar 

atendimento em salões de cabeleireiros, 
barbearias, termas ou casas de massa-
gem ou estabelecimento com as mes-
mas finalidades.

Pena: reclusão de um a três anos.
Art. 11. Impedir o acesso às entradas 

sociais em edifícios públicos ou residen-
ciais e elevadores ou escada de acesso 
aos mesmos:

Pena: reclusão de um a três anos.
Art. 12. Impedir o acesso ou uso de 

transportes públicos, como aviões, na-
vios barcas, barcos, ônibus, trens, metrô 

ou qualquer outro meio de transporte 
concedido.

Pena: reclusão de um a três anos.
Art. 13. Impedir ou obstar o acesso 

de alguém ao serviço em qualquer ramo 
das Forças Armadas.

Pena: reclusão de dois a quatro anos.
Art. 14. Impedir ou obstar, por qual-

quer meio ou forma, o casamento ou 
convivência familiar e social.

Pena: reclusão de dois a quatro anos.
Art. 15. (Vetado).
Art. 16. Constitui efeito da condena-

ção a perda do cargo ou função pública, 
para o servidor público, e a suspensão 
do funcionamento do estabelecimento 
particular por prazo não superior a três 
meses.

Art. 17. (Vetado).
Art. 18. Os efeitos de que tratam os 

arts. 16 e 17 desta Lei não são automáti-
cos, devendo ser motivadamente decla-
rados na sentença.

Art. 19. (Vetado).
Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a 

discriminação ou preconceito de raça, 
cor, etnia, religião ou procedência na-
cional. (Redação dada pela Lei nº 9.459, 
de 15/05/97)

Pena: reclusão de um a três anos e 
multa. (Redação dada pela Lei nº 9.459, 
de 15/05/97)

§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir 
ou veicular símbolos, emblemas, 
ornamentos, distintivos ou propaganda 
que utilizem a cruz suástica ou 
gamada, para fins de divulgação do 
nazismo. (Redação dada pela Lei nº 
9.459, de 15/05/97)

Pena: reclusão de dois a cinco anos 
e multa.(Incluído pela Lei nº 9.459, de 
15/05/97)

§ 2º Se qualquer dos crimes 
previstos no caput é cometido por 
intermédio dos meios de comunicação 
social ou publicação de qualquer 
natureza: (Redação dada pela Lei nº 
9.459, de 15/05/97)

Pena: reclusão de dois a cinco anos 
e multa.(Incluído pela Lei nº 9.459, de 
15/05/97)

§ 3º No caso do parágrafo anterior, 
o juiz poderá determinar, ouvido o 
Ministério Público ou a pedido deste, 
ainda antes do inquérito policial, sob 
pena de desobediência: (Redação dada 
pela Lei nº 9.459, de 15/05/97)    

I - o recolhimento imediato ou a 
busca e apreensão dos exemplares do 
material respectivo;(Incluído pela Lei nº 
9.459, de 15/05/97)

II - a cessação das respectivas trans-
missões radiofônicas, televisivas, ele-
trônicas ou da publicação por qualquer 
meio;      (Redação dada pela Lei nº 
12.735, de 2012)
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III - a interdição das respectivas men-
sagens ou páginas de informação na 
rede mundial de computadores. (Incluí-
do pela Lei nº 12.288, de 2010)

§ 4º Na hipótese do § 2º, constitui 
efeito da condenação, após o trânsito 
em julgado da decisão, a destruição do 
material apreendido. (Incluído pela Lei 
nº 9.459, de 15/05/97)

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. (Renumerado 
pela Lei nº 8.081, de 21.9.1990)

Art. 22. Revogam-se as disposições 
em contrário. (Renumerado pela Lei nº 
8.081, de 21.9.1990)

Brasília, 5 de janeiro de 1989; 168º da 
Independência e 101º da República.

CRIMES DE TORTURA.

LEI Nº 9.455, DE 7 DE ABRIL DE 
1997.

Define os crimes de tortura e dá ou-
tras providências.

O  PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço 
saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Constitui crime de tortura:
I - constranger alguém com emprego 

de violência ou grave ameaça, causan-
do-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;

II - submeter alguém, sob sua guarda, 
poder ou autoridade, com emprego de 
violência ou grave ameaça, a intenso so-
frimento físico ou mental, como forma 
de aplicar castigo pessoal ou medida de 
caráter preventivo.

Pena - reclusão, de dois a oito anos.
§ 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.

§ 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.

§ 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.

§ 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 deficiên-
cia, adolescente ou maior de 60 (sessen-
ta) anos;     ‘(Redação dada pela Lei nº 
10.741, de 2003)

III - se o crime é cometido mediante 
sequestro.

§ 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.

§ 7º O condenado por crime previsto 
nesta Lei, salvo a hipótese do § 2º, 
iniciará o cumprimento da pena em 
regime fechado.

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.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 4º Revoga-se o art. 233 da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente.

Brasília, 7 de abril de 1997; 176º da 
Independência e 109º da República.

CONVENÇÃO
 INTERNACIONAL CONTRA A 

TORTURA E OUTRAS PENAS OU 
TRATAMENTOS CRUÉIS, DESU-

MANOS OU DEGRADANTES

DECRETO No 40, DE 15 DE
FEVEREIRO DE 1991.

Promulga a Convenção Contra a Tor-
tura e Outros Tratamentos ou Penas 
Cruéis, Desumanos ou Degradantes.

O PRESIDENTE DA REPÚBLI-
CA, usando da atribuição que lhe confere 
o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e

Considerando que a Assembleia Ge-
ral das Nações Unidas, em sua XL Ses-
são, realizada em Nova York, adotou a 
10 de dezembro de 1984, a Convenção 
Contra a Tortura e Outros Tratamentos 
ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degra-
dantes;
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Considerando que o Congresso Na-
cional aprovou a referida Convenção 
por meio do Decreto Legislativo nº 4, de 
23 de maio de 1989;

Considerando que a Carta de Ratifi-
cação da Convenção foi depositada em 
28 de setembro de 1989;

Considerando que a Convenção en-
trou em vigor para o Brasil em 28 de ou-
tubro de 1989, na forma de seu artigo 
27, inciso 2;

DECRETA:
Art. 1º A Convenção Contra a Tortura 

e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes, apen-
sa por cópia ao presente Decreto, será 
executada e cumprida tão inteiramente 
como nela se contém.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação.

Brasília, em 15 de fevereiro de 1991; 
170º da Independência e 103º da Repú-
blica.

CONVENÇÃO CONTRA A TORTU-
RA E OUTROS TRATAMENTOS OU 
PENAS CRUÉIS, DESUMANOS OU 

DEGRADANTES

Os Estados Partes da presente Con-
venção,

Considerando que, de acordo com os 
princípios proclamados pela Carta das 
Nações Unidas, o reconhecimento dos 
direitos iguais e inalienáveis de todos os 
membros da família humana é o funda-
mento da liberdade, da justiça e da paz 
no mundo,

Reconhecendo que estes direitos 
emanam da dignidade inerente à pes-
soa humana,

Considerando a obrigação que in-
cumbe os Estados, em virtude da Carta, 
em particular do Artigo 55, de promover 
o respeito universal e a observância dos 
direitos humanos e liberdades funda-
mentais.

Levando em conta o Artigo 5º da De-
claração Universal e a observância dos 
Direitos do Homem e o Artigo 7º do 
Pacto Internacional sobre Direitos Civis 
e Políticos, que determinam que nin-
guém será sujeito à tortura ou a pena 
ou tratamento cruel, desumano ou de-
gradante,

Levando também em conta a De-
claração sobre a Proteção de Todas as 
Pessoas contra a Tortura e outros Trata-
mentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes, aprovada pela Assembleia 
Geral em 9 de dezembro de 1975,

Desejosos de tornar mais eficaz a luta 
contra a tortura e outros tratamentos ou 
penas cruéis, desumanos ou degradan-
tes em todo o mundo,

Acordam o seguinte:

PARTE I
ARTIGO 1º
1. Para os fins da presente Conven-

ção, o termo “tortura” designa qualquer 
ato pelo qual dores ou sofrimentos agu-
dos, físicos ou mentais, são infligidos 
intencionalmente a uma pessoa a fim 
de obter, dela ou de uma terceira pes-
soa, informações ou confissões; de cas-
tigá-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 discrimi-
nação de qualquer natureza; quando 
tais dores ou sofrimentos são infligidos 
por um funcionário público ou outra 
pessoa no exercício de funções públi-
cas, ou por sua instigação, ou com o seu 
consentimento ou aquiescência. Não se 
considerará como tortura as dores ou 
sofrimentos que sejam consequência 
unicamente de sanções legítimas, ou 
que sejam inerentes a tais sanções ou 
delas decorram.

2. O presente Artigo não será inter-
pretado 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, adminis-
trativo, judicial ou de outra natureza, a 
fim de impedir a prática de atos de tor-
tura em qualquer território sob sua ju-
risdição.

2. Em nenhum caso poderão invo-
car-se circunstâncias excepcionais tais 
como ameaça ou estado de guerra, ins-
tabilidade política interna ou qualquer 
outra emergência pública como justifi-
cação para tortura.

3. A ordem de um funcionário supe-
rior ou de uma autoridade pública não 
poderá ser invocada como justificação 
para a tortura.

ARTIGO 3º
1. Nenhum Estado Parte procederá à 

expulsão, devolução ou extradição de 
uma pessoa para outro Estado quando 
houver razões substanciais para crer 
que a mesma corre perigo de ali ser 
submetida a tortura.
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2. A fim de determinar a existência 
de tais razões, as autoridades compe-
tentes levarão em conta todas as consi-
derações pertinentes, inclusive, quando 
for o caso, a existência, no Estado em 
questão, de um quadro de violações sis-
temáticas, graves e maciças de direitos 
humanos.

ARTIGO 4º
1. Cada Estado Parte assegurará que 

todos os atos de tortura sejam conside-
rados crimes segundo a sua legislação 
penal. O mesmo aplicar-se-á à tentati-
va de tortura e a todo ato de qualquer 
pessoa que constitua cumplicidade ou 
participação na tortura.

2. Cada Estado Parte punirá estes cri-
mes com penas adequadas que levem 
em conta a sua gravidade.

ARTIGO 5º
1. Cada Estado Parte tomará as me-

didas necessárias para estabelecer sua 
jurisdição sobre os crimes previstos no 
Artigo 4º nos seguintes casos:

a) quando os crimes tenham sido co-
metidos em qualquer território sob sua 
jurisdição ou a bordo de navio ou aero-
nave registrada no Estado em questão;

b) quando o suposto autor for nacio-
nal do Estado em questão;

c) quando a vítima for nacional do 
Estado em questão e este o considerar 
apropriado.

2. Cada Estado Parte tomará também 
as medidas necessárias para estabelecer 
sua jurisdição sobre tais crimes nos ca-
sos em que o suposto autor se encontre 
em qualquer território sob sua jurisdi-
ção e o Estado não extradite de acordo 
com o Artigo 8º para qualquer dos Es-
tados mencionados no parágrafo 1 do 
presente Artigo.

3. Esta Convenção não exclui qual-
quer jurisdição criminal exercida de 
acordo com o direito interno.

ARTIGO 6º
1. Todo Estado Parte em cujo território 

se encontre uma pessoa suspeita de ter 
cometido qualquer dos crimes mencio-
nados no Artigo 4º, se considerar, após 
o exame das informações de que dis-
põe, que as circunstâncias o justificam, 
procederá à detenção de tal pessoa ou 
tomará outras medidas legais para asse-
gurar sua presença. A detenção e outras 

medidas legais serão tomadas de acor-
do com a lei do Estado mas vigorarão 
apenas pelo tempo necessário ao início 
do processo penal ou de extradição.

2. O Estado em questão procederá 
imediatamente a uma investigação pre-
liminar dos fatos.

3. Qualquer pessoa detida de acor-
do com o parágrafo 1 terá assegurada 
facilidades para comunicar-se imediata-
mente com o representante mais pró-
ximo do Estado de que é nacional ou, 
se for apátrida, com o representante do 
Estado de residência habitual.

4. Quando o Estado, em virtude des-
te Artigo, houver detido uma pessoa, 
notificará imediatamente os Estados 
mencionados no Artigo 5º, parágrafo 1, 
sobre tal detenção e sobre as circuns-
tâncias que a justificam. O Estado que 
proceder à investigação preliminar a 
que se refere o parágrafo 2 do presen-
te Artigo comunicará sem demora seus 
resultados aos Estados antes menciona-
dos e indicará se pretende exercer sua 
jurisdição.

ARTIGO 7º
1. O Estado Parte no território sob 

a jurisdição do qual o suposto autor 
de qualquer dos crimes mencionados 
no Artigo 4º for encontrado, se não o 
extraditar, obrigar-se-á, nos casos con-
templados no Artigo 5º, a submeter o 
caso as suas autoridades competentes 
para o fim de ser o mesmo processado.

2. As referidas autoridades tomarão 
sua decisão de acordo com as mesmas 
normas aplicáveis a qualquer crime de 
natureza grave, conforme a legislação 
do referido Estado. Nos casos previstos 
no parágrafo 2 do Artigo 5º, as regras 
sobre prova para fins de processo e con-
denação não poderão de modo algum 
ser menos rigorosas do que as que se 
aplicarem aos casos previstos no pará-
grafo 1 do Artigo 5º.

3. Qualquer pessoa processada por 
qualquer dos crimes previstos no Artigo 
4º receberá garantias de tratamento jus-
to em todas as fases do processo.

ARTIGO 8°
1. Os crimes a que se refere o Artigo 

4° serão considerados como extraditá-
veis em qualquer tratado de extradição 
existente entre os Estados Partes. Os 
Estados Partes obrigar-se-ão a incluir 
tais crimes como extraditáveis em todo 
tratado de extradição que vierem a con-
cluir entre si.

2. Se um Estado Parte que condiciona 
a extradição à existência de tratado de 
receber um pedido de extradição por 
parte do outro Estado Parte com o qual 
não mantém tratado de extradição, po-
derá considerar a presente Convenção 
com base legal para a extradição com 
respeito a tais crimes. A extradição su-
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jeitar-se-á ás outras condições estabe-
lecidas pela lei do Estado que receber a 
solicitação.

3. Os Estado Partes que não condicio-
nam a extradição à existência de um tra-
tado reconhecerão, entre si, tais crimes 
como extraditáveis, dentro das condições 
estabelecidas pela lei do Estado que rece-
ber a solicitação.

4. O crime será considerado, para o 
fim de extradição entre os Estados Partes, 
como se tivesse ocorrido não apenas no 
lugar em que ocorreu, mas também nos 
territórios dos Estados chamados a esta-
belecerem sua jurisdição, de acordo com 
o parágrafo 1 do Artigo 5º.

ARTIGO 9º
1. Os Estados Partes prestarão entre si a 

maior assistência possível em relação aos 
procedimentos criminais instaurados re-
lativamente a qualquer dos delitos men-
cionados no Artigo 4º, inclusive no que 
diz respeito ao fornecimento de todos os 
elementos de prova necessários para o 
processo que estejam em seu poder.

2. Os Estados Partes cumprirão as 
obrigações decorrentes do parágrafo 1 
do presente Artigo conforme quaisquer 
tratados de assistência judiciária recí-
proca existentes entre si.

ARTIGO 10
1. Cada Estado Parte assegurará que 

o ensino e a informação sobre a proibi-
ção de tortura sejam plenamente incor-
porados 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, in-
terrogatório ou tratamento de qualquer 
pessoa submetida a qualquer forma de 
prisão, detenção ou reclusão.

2. Cada Estado Parte incluirá a referida 
proibição nas normas ou instruções relati-
vas aos deveres e funções de tais pessoas.

ARTIGO 11
Cada Estado Parte manterá sistema-

ticamente sob exame as normas, instru-
ções, métodos e práticas de interroga-
tório, bem como as disposições sobre 
a custódia e o tratamento das pessoas 
submetidas, em qualquer território sob 
sua jurisdição, a qualquer forma de pri-
são, detenção ou reclusão, com vistas a 
evitar qualquer caso de tortura.

ARTIGO 12
Cada Estado Parte assegurará suas 

autoridades competentes procederão 
imediatamente a uma investigação im-
parcial sempre que houver motivos ra-
zoáveis para crer que um ato de tortura 
tenha sido cometido em qualquer terri-
tório sob sua jurisdição.

ARTIGO 13
Cada Estado Parte assegurará a qual-

quer pessoa que alegue ter sido subme-
tida a tortura em qualquer território sob 
sua jurisdição o direito de apresentar 
queixa perante as autoridades compe-
tentes do referido Estado, que procede-
rão imediatamente e com imparcialida-
de ao exame do seu caso. Serão toma-
das medidas para assegurar a proteção 
do queixoso e das testemunhas contra 
qualquer mau tratamento ou intimação 
em consequência da queixa apresentada 
ou de depoimento prestado.

ARTIGO 14
1. Cada Estado Parte assegurará, em 

seu sistema jurídico, à vítima de um ato 
de tortura, o direito à reparação e a uma 
indenização justa e adequada, incluídos 
os meios necessários para a mais com-
pleta reabilitação possível. Em caso de 
morte da vítima como resultado de um 
ato de tortura, seus dependentes terão 
direito à indenização.

2. O disposto no presente Artigo não 
afetará qualquer direito a indenização 
que a vítima ou outra pessoa possam ter 
em decorrência das leis nacionais.

ARTIGO 15
Cada Estado Parte assegurará que 

nenhuma declaração que se demons-
tre ter sido prestada como resultado de 
tortura possa ser invocada como prova 
em qualquer processo, salvo contra uma 
pessoa acusada de tortura como prova 
de que a declaração foi prestada.

ARTIGO 16
1.Cada Estado Parte se compromete-

rá a proibir em qualquer território sob 
sua jurisdição outros atos que consti-
tuam tratamento ou penas cruéis, desu-
manos ou degradantes que não consti-
tuam tortura tal como definida no Arti-
go 1, quando tais atos forem cometidos 
por funcionário público ou outra pessoa 
no exercício de funções públicas, ou por 
sua instigação, ou com o seu consenti-
mento ou aquiescência. Aplicar-se-ão, 
em particular, as obrigações mencio-
nadas nos Artigos 10, 11, 12 e 13, com 
a substituição das referências a tortura 
por referências a outras formas de trata-
mentos ou penas cruéis, desumanos ou 
degradantes.

2. Os dispositivos da presente Con-
venção não serão interpretados de ma-
neira a restringir os dispositivos de qual-
quer outro instrumento internacional ou 
lei nacional que proíba os tratamentos 
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ou penas cruéis, desumanos ou degra-
dantes ou que se refira à extradição ou 
expulsão.

PARTE II
ARTIGO 17
1. Constituir-se-á um Comitê con-

tra a Tortura (doravante denominado 
o “Comitê) que desempenhará as fun-
ções descritas adiante. O Comitê será 
composto por dez peritos de elevada 
reputação moral e reconhecida compe-
tência em matéria de direitos humanos, 
os quais exercerão suas funções a título 
pessoal. Os peritos serão eleitos pelos 
Estados Partes, levando em conta uma 
distribuição geográfica equitativa e a 
utilidade da participação de algumas 
pessoas com experiência jurídica.

2. Os membros do Comitê serão elei-
tos em votação secreta dentre uma lista 
de pessoas indicadas pelos Estados Par-
tes. Cada Estado Parte pode indicar uma 
pessoa dentre os seus nacionais. Os Es-
tados Partes terão presente a utilidade 
da indicação de pessoas que sejam tam-
bém membros do Comitê de Direitos 
Humanos estabelecido de acordo com 
o Pacto Internacional de Direitos Civis e 
Políticos e que estejam dispostas a servir 
no Comitê contra a Tortura.

3. Os membros do Comitê serão elei-
tos em reuniões bienais dos Estados 
Partes convocadas pelo Secretário-Ge-
ral das Nações Unidas. Nestas reuniões, 
nas quais o quorum será estabelecido 
por dois terços dos Estados Partes, se-
rão eleitos membros do Comitê os can-
didatos que obtiverem o maior número 
de votos e a maioria absoluta dos votos 
dos representantes dos Estados Partes 
presentes e votantes.

4. A primeira eleição se realizará no 
máximo seis meses após a data de en-
trada em vigor da presente Convenção. 
Ao menos quatro meses antes da data 
de cada eleição, o Secretário-Geral das 
Nações Unidas enviará uma carta aos 
Estados Partes para convidá-los a apre-
sentar suas candidaturas no prazo de 
três meses. O Secretário-Geral organi-
zará uma lista por ordem alfabética de 
todos os candidatos assim designados, 
com indicações dos Estados Partes que 
os tiverem designado, e a comunicará 
aos Estados Partes.

5. Os membros do Comitê serão elei-
tos 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; imedia-
tamente após a primeira eleição, o pre-
sidente da reunião a que se refere o 
parágrafo 3 do presente Artigo indica-
rá, por sorteio, os nomes desses cinco 
membros.

6. Se um membro do Comitê vier a 
falecer, a demitir-se de suas funções ou, 
por outro motivo qualquer, não puder 
cumprir com suas obrigações no Comi-
tê, o Estado Parte que apresentou sua 
candidatura indicará, entre seus nacio-
nais, outro perito para cumprir o restan-
te de seu mandato, sendo que a referida 
indicação estará sujeita à aprovação da 
maioria dos Estados Partes. Considerar-
-se-á como concedida a referida apro-
vação, a menos que a metade ou mais 
dos Estados Partes venham a responder 
negativamente dentro de um prazo de 
seis semanas, a contar do momento em 
que o Secretário-Geral das Nações Uni-
das lhes houver comunicado a candida-
tura proposta.

7. Correrão por conta dos Estados 
Partes as despesas em que vierem a 
incorrer os membros do Comitê no de-
sempenho de suas funções no referido 
órgão.

ARTIGO 18
1. O Comitê elegerá sua mesa para 

um período de dois anos. Os membros 
da mesa poderão ser reeleitos.

2. O próprio Comitê estabelecerá 
suas regras de procedimento; estas, 
contudo, deverão conter, entre outras, 
as seguintes disposições:

a) o quorum será de seis membros;
b) as decisões do Comitê serão toma-

das por maioria de votos dos membros 
presentes.

3. O Secretário-Geral das Nações 
Unidas colocará à disposição do Comitê 
o pessoal e os serviços necessários ao 
desempenho eficaz das funções que lhe 
são atribuídas em virtude da presente 
Convenção.

4. O Secretário-Geral das Nações 
Unidas convocará a primeira reunião 
do Comitê. Após a primeira reunião, o 
Comitê deverá reunir-se em todas as 
ocasiões previstas em suas regras de 
procedimento.

5. Os Estados Partes serão respon-
sáveis pelos gastos vinculados à reali-
zação das reuniões dos Estados Partes 
e do Comitê, inclusive o reembolso de 
quaisquer gastos, tais como os de pes-
soal e de serviço, em que incorrerem as 
Nações Unidas em conformidade com o 
parágrafo 3 do presente Artigo.
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ARTIGO 19
1. Os Estados Partes submeterão ao 

Comitê, por intermédio do Secretário-
-Geral das Nações Unidas, relatórios 
sobre as medidas por eles adotadas no 
cumprimento das obrigações assumidas 
em virtude da presente Convenção, den-
tro de prazo de um ano, a contar do início 
da vigência da presente Convenção no 
Estado Parte interessado. A partir de en-
tão, os Estados Partes deverão apresentar 
relatórios suplementares a cada quatro 
anos sobre todas as novas disposições 
que houverem adotado, bem como ou-
tros relatórios que o Comitê vier a solicitar.

2. O Secretário-Geral das Nações Uni-
das transmitirá os relatórios a todos os 
Estados Partes.

3. Cada relatório será examinado pelo 
Comitê, que poderá fazer os comentários 
gerais que julgar oportunos e os trans-
mitirá ao Estado Parte interessado. Este 
poderá, em resposta ao Comitê, comuni-
car-lhe todas as observações que deseje 
formular.

4. O Comitê poderá, a seu critério, to-
mar a decisão de incluir qualquer comen-
tário que houver feito de acordo com o 
que estipula o parágrafo 3 do presente 
Artigo, junto com as observações conexas 
recebidas do Estado Parte interessado, em 
seu relatório anual que apresentará em 
conformidade com o Artigo 24. Se assim 
o solicitar o Estado Parte interessado, o 
Comitê poderá também incluir cópia do 
relatório apresentado em virtude do pará-
grafo 1 do presente Artigo.

ARTIGO 20
1. O Comitê, no caso de vir a receber 

informações fidedignas que lhe pareçam 
indicar, de forma fundamentada, que a 
tortura é praticada sistematicamente no 
território de um Estado Parte, convidará 
o Estado Parte em questão a cooperar no 
exame das informações e, nesse sentido, a 
transmitir ao Comitê as observações que 
julgar pertinentes.

2. Levando em consideração todas as 
observações que houver apresentado 
o Estado Parte interessado, bem como 
quaisquer outras informações pertinentes 
de que dispuser, o Comitê poderá, se lhe 
parecer justificável, designar um ou vários 
de seus membros para que procedam a 
uma investigação confidencial e infor-
mem urgentemente o Comitê.

3. No caso de realizar-se uma investi-
gação nos termos do parágrafo 2 do pre-
sente Artigo, o Comitê procurará obter a 
colaboração do Estado Parte interessado. 
Com a concordância do Estado Parte em 
questão, a investigação poderá incluir 
uma visita a seu território.

4. Depois de haver examinado as con-
clusões apresentadas por um ou vários 
de seus membros, nos termos do pará-
grafo 2 do presente Artigo, o Comitê as 

transmitirá ao Estado Parte interessado, 
junto com as observações ou sugestões 
que considerar pertinentes em vista da 
situação.

5. Todos os trabalhos do Comitê a 
que se faz referência nos parágrafos 1 
ao 4 do presente Artigo serão confiden-
ciais e, em todas as etapas dos referidos 
trabalhos, procurar-se-á obter a coo-
peração do Estado Parte. Quando esti-
verem concluídos os trabalhos relacio-
nados com uma investigação realizada 
de acordo com o parágrafo 2, o Comitê 
poderá, após celebrar consultas com o 
Estado Parte interessado, tomar a deci-
são de incluir um resumo dos resultados 
da investigação em seu relatório anual, 
que apresentará em conformidade com 
o Artigo 24.

ARTIGO 21
1. Com base no presente Artigo, todo 

Estado Parte da presente Convenção po-
derá declarar, a qualquer momento, que 
reconhece a competência dos Comitês 
para receber e examinar as comunica-
ções em que um Estado Parte alegue 
que outro Estado Parte não vem cum-
prindo as obrigações que lhe impõe a 
Convenção. As referidas comunicações 
só serão recebidas e examinadas nos 
termos do presente Artigo no caso de 
serem apresentadas por um Estado Par-
te que houver feito uma declaração em 
que reconheça, com relação a si próprio, 
a competência do Comitê. O Comitê 
não receberá comunicação alguma rela-
tiva a um Estado Parte que não houver 
feito uma declaração dessa natureza. As 
comunicações recebidas em virtude do 
presente Artigo estarão sujeitas ao pro-
cedimento que se segue:

a) se um Estado Parte considerar que 
outro Estado Parte não vem cumprindo 
as disposições da presente Convenção 
poderá, mediante comunicação escrita, 
levar a questão ao conhecimento des-
te Estado Parte. Dentro de um prazo de 
três meses a contar da data do recebi-
mento da comunicação, o Estado desti-
natário fornecerá ao Estado que enviou 
a comunicação explicações ou quais-
quer outras declarações por escrito que 
esclareçam a questão, as quais deverão 
fazer referência, até onde seja possível 
e pertinente, aos procedimentos nacio-
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nais e aos recursos jurídicos adotados, 
em trâmite ou disponíveis sobre a ques-
tão;

b) se, dentro de um prazo de seis me-
ses, a contar da data do recebimento da 
comunicação original pelo Estado des-
tinatário, a questão não estiver dirimida 
satisfatoriamente para ambos os Estado 
Partes interessados, tanto um como o 
outro terão o direito de submetê-la ao 
Comitê, mediante notificação endereça-
da ao Comitê ou ao outro Estado inte-
ressado;

c) o Comitê tratará de todas as ques-
tões que se lhe submetam em virtude 
do presente Artigo somente após ter-se 
assegurado de que todos os recursos ju-
rídicos internos disponíveis tenham sido 
utilizados e esgotados, em consonância 
com os princípios do Direito internacio-
nal geralmente reconhecidos. Não se 
aplicará esta regra quando a aplicação 
dos mencionados recursos se prolongar 
injustificadamente ou quando não for 
provável que a aplicação de tais recur-
sos venha a melhorar realmente a situa-
ção da pessoa que seja vítima de viola-
ção da presente Convenção;

d) o Comitê realizará reuniões confi-
denciais quando estiver examinando as 
comunicações previstas no presente Ar-
tigo;

e) sem prejuízo das disposições da 
alínea c), o Comitê colocará seus bons 
ofícios à disposição dos Estados Partes 
interessados no intuito de se alcançar 
uma solução amistosa para a questão, 
baseada no respeito às obrigações esta-
belecidas na presente Convenção. Com 
vistas a atingir esse objetivo, o Comitê 
poderá constituir, se julgar conveniente, 
uma comissão de conciliação ad hoc;

f) em todas as questões que se lhe 
submetam em virtude do presente Ar-
tigo, o Comitê poderá solicitar aos Esta-
dos Partes interessados, a que se faz re-
ferência na alínea b), que lhe forneçam 
quaisquer informações pertinentes;

g) os Estados Partes interessados, a 
que se faz referência na alínea b), terão 
o direito de fazer-se representar quando 
as questões forem examinadas no Co-
mitê e de apresentar suas observações 
verbalmente e/ou por escrito;

h) o Comitê, dentro dos doze meses 
seguintes à data de recebimento de no-
tificação mencionada na b), apresentará 
relatório em que:

i) se houver sido alcançada uma so-
lução nos termos da alínea e), o Comitê 
restringir-se-á, em seu relatório, a uma 
breve exposição dos fatos e da solução 
alcançada;

ii) se não houver sido alcançada so-
lução alguma nos termos da alínea e), o 
Comitê restringir-se-á, em seu relatório, 
a uma breve exposição dos fatos; serão 

anexados ao relatório o texto das ob-
servações escritas e as atas das obser-
vações orais apresentadas pelos Estados 
Partes interessados.

Para cada questão, o relatório será 
encaminhado aos Estados Partes inte-
ressados.

2. As disposições do presente Artigo 
entrarão em vigor a partir do momento 
em que cinco Estado Partes da presente 
Convenção houverem feito as declara-
ções mencionadas no parágrafo 1 deste 
Artigo. As referidas declarações serão 
depositadas pelos Estados Partes junto 
ao Secretário-Geral das Nações Unidas, 
que enviará cópia das mesmas aos de-
mais Estados Partes. Toda declaração 
poderá ser retirada, a qualquer momen-
to, mediante notificação endereçada ao 
Secretário-Geral. Far-se-á essa retirada 
sem prejuízo do exame de quaisquer 
questões que constituam objeto de uma 
comunicação já transmitida nos termos 
deste Artigo; em virtude do presente Ar-
tigo, não se receberá qualquer nova co-
municação de um Estado Parte uma vez 
que o Secretário-Geral haja recebido a 
notificação sobre a retirada da declara-
ção, a menos que o Estado Parte inte-
ressado haja feito uma nova declaração.

ARTIGO 22
1. Todo Estado Parte da presente 

Convenção poderá, em virtude do pre-
sente Artigo, declarar, a qualquer mo-
mento, que reconhece a competência 
do Comitê para receber e examinar as 
comunicações enviadas por pessoas sob 
sua jurisdição, ou em nome delas, que 
aleguem ser vítimas de violação, por um 
Estado Parte, das disposições da Con-
venção.O Comitê não receberá comuni-
cação alguma relativa a um Estado Parte 
que não houver feito declaração dessa 
natureza.

2. O Comitê considerará inadmissí-
vel qualquer comunicação recebida em 
conformidade com o presente Artigo 
que seja anônima, ou que, a seu juízo, 
constitua abuso do direito de apresen-
tar as referidas comunicações, ou que 
seja incompatível com as disposições da 
presente Convenção.

3. Sem prejuízo do disposto no pa-
rágrafo 2, o Comitê levará todas as co-
municações apresentadas em conformi-
dade com este Artigo ao conhecimento 
do Estado Parte da presente Convenção 
que houver feito uma declaração nos 
termos do parágrafo 1 e sobre o qual 
se alegue ter violado qualquer dispo-
sição da Convenção. Dentro dos seis 
meses seguintes, o Estado destinatário 
submeterá ao Comitê as explicações ou 
declarações por escrito que elucidem a 
questão e, se for o caso, indiquem o re-
curso jurídico adotado pelo Estado em 
questão.
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4. O Comitê examinará as comunica-
ções recebidas em conformidade com 
o presente Artigo á luz de todas as in-
formações a ele submetidas pela pessoa 
interessada, ou em nome dela, e pelo 
Estado Parte interessado. 

5. O Comitê não examinará comu-
nicação alguma de uma pessoa, nos 
termos do presente Artigo, sem que se 
haja assegurado de que;

a) a mesma questão não foi, nem está 
sendo, examinada perante uma outra 
instância internacional de investigação 
ou solução;

b) a pessoa em questão esgotou to-
dos os recursos jurídicos internos dispo-
níveis; não se aplicará esta regra quan-
do a aplicação dos mencionados recur-
sos se prolongar injustificadamente ou 
quando não for provável que a aplica-
ção de tais recursos venha a melhorar 
realmente a situação da pessoa que seja 
vítima de violação da presente Conven-
ção.

6. O Comitê realizará reuniões con-
fidenciais quando estiver examinado 
as comunicações previstas no presente 
Artigo.

7.O Comitê comunicará seu parecer 
ao Estado Parte e à pessoa em questão.

8. As disposições do presente Artigo 
entrarão em vigor a partir do momento 
em que cinco Estado Partes da presente 
Convenção houverem feito as declara-
ções mencionadas no parágrafo 1 deste 
Artigo. As referidas declarações serão 
depositadas pelos Estados Partes junto 
ao Secretário-Geral das Nações Uni-
das, que enviará cópia das mesmas ao 
demais Estados Partes. Toda declaração 
poderá ser retirada, a qualquer momen-
to, mediante notificação endereçada ao 
Secretário-Geral. Far-se-á essa retirada 
sem prejuízo do exame de quaisquer 
questões que constituam objeto de uma 
comunicação já transmitida nos termos 
deste Artigo; em virtude do presente Ar-
tigo, não se receberá nova comunicação 
de uma pessoa, ou em nome dela, uma 
vez que o Secretário-Geral haja recebi-
do a notificação sobre retirada da decla-
ração, a menos que o Estado Parte inte-
ressado haja feito uma nova declaração.

ARTIGO 23
Os membros do Comitê e os mem-

bros das Comissões de Conciliação ad 
noc designados nos termos da alínea 
e) do parágrafo 1 do Artigo 21 terão o 
direito às facilidades, privilégios e imu-
nidades que se concedem aos peritos 
no desempenho de missões para a Or-
ganização das Nações Unidas, em con-
formidade com as seções pertinentes da 
Convenção sobre Privilégios e Imunida-
des das Nações Unidas.

ARTIGO 24
O Comitê apresentará, em virtude da 

presente Convenção, um relatório anula 
sobre suas atividades aos Estados Partes 
e à Assembleia Geral das Nações Uni-
das.

PARTE III
ARTIGO 25
1. A presente Convenção está aberta 

à assinatura de todos os Estados.
2. A presente Convenção está sujeita 

a ratificação. Os instrumentos de ratifi-
cação serão depositados junto ao Secre-
tário-Geral das Nações Unidas.

ARTIGO 26
A presente Convenção está aberta à 

Adesão de todos os Estados. Far-se-á a 
Adesão mediante depósito do Instru-
mento de Adesão junto ao Secretário-
-Geral das Nações Unidas.

ARTIGO 27
1. A presente Convenção entrará em 

vigor no trigésimo dia a contar da data 
em que o vigésimo instrumento de rati-
ficação ou adesão houver sido deposita-
do junto ao Secretário-Geral das Nações 
Unidas.

2. Para os Estados que vierem a ra-
tificar a presente Convenção ou a ela 
aderir após o depósito do vigésimo 
instrumento de ratificação ou adesão, a 
Convenção entrará em vigor no trigési-
mo dia a contar da data em que o Esta-
do em questão houver depositado seu 
instrumento de ratificação ou adesão.

ARTIGO 28
1. Cada Estado Parte poderá decla-

rar, por ocasião da assinatura ou da ra-
tificação da presente Convenção ou da 
adesão a ela, que não reconhece a com-
petência do Comitê quando ao disposto 
no Artigo 20.

2. Todo Estado Parte da presente 
Convenção que houver formulado uma 
reserva em conformidade com o pará-
grafo 1 do presente Artigo poderá, a 
qualquer momento, tornar sem efeito 
essa reserva, mediante notificação en-
dereçada ao Secretário-Geral das Na-
ções Unidas.

ARTIGO 29
1. Todo Estado Parte da presente 

Convenção poderá propor uma emenda 
e depositá-la junto ao Secretário-Geral 
das Nações Unidas. O Secretário-Geral 
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comunicará a proposta de emenda aos 
Estados Partes, pedindo-lhes que o noti-
fiquem se desejam que se convoque uma 
conferência dos Estados Partes destinada a 
examinar a proposta e submetê-la a vota-
ção. Se, dentro dos quatro meses seguintes 
à data da referida comunicação, pelos me-
nos um terço dos Estados Partes se mani-
festar a favor da referida convocação, o Se-
cretário-Geral convocará uma conferência 
sob os auspícios das Nações Unidas. Toda 
emenda adotada pela maioria dos Estados 
Partes presentes e votantes na conferência 
será submetida pelo Secretário-Geral à acei-
tação de todos os Estados Partes.

2. Toda emenda adotada nos termos das 
disposições do parágrafo 1 do presente Ar-
tigo entrará em vigor assim que dois terços 
dos Estados Partes da presente Convenção 
houverem notificado o Secretário-Geral das 
Nações Unidas de que a aceitaram em con-
sonância com os procedimentos previstos 
por suas respectivas constituições.

3. Quando entrarem em vigor, as emen-
das serão obrigatórias para todos os Esta-
dos Partes que as tenham aceito, ao passo 
que os demais Estados Partes perma-
necem obrigados pelas disposições da 
Convenção e pelas emendas anteriores 
por eles aceitas.

ARTIGO 30
1. As controvérsias entre dois ou mais 

Estados Partes com relação à interpreta-
ção ou à aplicação da presente Conven-
ção que não puderem ser dirimidas por 
meio da negociação serão, a pedido de 
um deles, submetidas a arbitragem. Se 
durante os seis meses seguintes à data 
do pedido de arbitragem, as Partes não 
lograrem pôr-se de acordo quanto aos 
termos do compromisso de arbitragem, 
qualquer das Partes poderá submeter 
a controvérsia à Corte Internacional de 
Justiça, mediante solicitação feita em 
conformidade com o Estatuto da Corte.

2. Cada Estado poderá, por ocasião 
da assinatura ou da ratificação da pre-
sente Convenção, declarar que não se 
considera obrigado pelo parágrafo 1 
deste Artigo. Os demais Estados Partes 
não estarão obrigados pelo referido 
parágrafo com relação a qualquer Esta-
do Parte que houver formulado reserva 
dessa natureza.

3. Todo Estado Parte que houver for-
mulado reserva nos termos do parágra-
fo 2 do presente Artigo poderá retirá-la, 
a qualquer momento, mediante notifi-
cação endereçada ao Secretário-Geral 
das Nações Unidas.

ARTIGO 31
1. Todo Estado Parte poderá denun-

ciar a presente Convenção mediante 
notificação por escrito endereçada ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas. A 
denúncia produzirá efeitos um ano de-
pois da data de recebimento da notifi-
cação pelo Secretário-Geral.

2. A referida denúncia não eximirá 
o Estado Parte das obrigações que lhe 
impõe a presente Convenção relati-
vamente a qualquer ação ou omissão 
ocorrida antes da data em que a denún-
cia venha a produzir efeitos; a denúncia 
não acarretará, tampouco, a suspensão 
do exame de quaisquer questões que o 
Comitê já começara a examinar antes da 
data em que a denúncia veio a produzir 
efeitos.

3. A partir da data em que vier a pro-
duzir efeitos a denúncia de um Estado 
Parte, o Comitê não dará início ao exa-
me de qualquer nova questão referente 
ao Estado em apreço.

ARTIGO 32
O Secretário-Geral das Nações Uni-

das comunicará a todos os Estados 
membros das Nações Unidas e a todos 
os Estados que assinaram a presente 
Convenção ou a ela aderiram:

a) as assinaturas, ratificações e ade-
sões recebidas em conformidade com 
os Artigos 25 e 26;

b) a data de entrada em vigor da 
Convenção, nos termos do Artigo 27, e 
a data de entrada em vigor de quaisquer 
emendas, nos termos do Artigo 29;

c) as denúncias recebidas em confor-
midades com o Artigo 31.

ARTIGO 33
1. A presente Convenção, cujos textos 

em árabe, chinês, espanhol, francês, in-
glês e russo são igualmente autênticos, 
será depositada junto ao Secretário-Ge-
ral das Nações Unidas.

2. O Secretário-Geral das Nações Uni-
das encaminhará cópias autenticadas da 
presente Convenção a todos os Estados.

 PARABÉNS!!!

META 4 - CONCLUÍDA COM 
SUCESSO.

“Tudo o que um sonho precisa para ser 
realizado é alguém que acredite que 

ele possa ser realizado.”
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DECRETO Nº 98.386/1989
 (CONVENÇÃO INTERAMERICA-

NA PARA PREVENIR E 
PUNIR A TORTURA)

DECRETO No 98.386, DE 9 DE
 DEZEMBRO DE 1989

Promulga a Convenção Interamerica-
na para Prevenir e Punir a Tortura.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, 
usando da atribuição que lhe confere o 
art. 84, item IV, da Constituição e

Considerando que o Congresso Na-
cional aprovou, pelo Decreto Legislativo 
nº 05, de 31 de maio de 1989, a Conven-
ção Interamericana para Prevenir e Punir 
a Tortura, concluída em Cartagena, a 09 
de dezembro de 1985;

Considerando que o Brasil ratificara a 
referida Convenção, em 20 de julho de 
1989, tendo entrado em vigor na forma 
de seu artigo 21,

DECRETA:
Art. 1º - A Convenção Interamericana 

para Prevenir e Punir a Tortura, apen-
sa por cópia ao presente Decreto, será 
executada e cumprida tão inteiramente 
como nela se contém.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor 
na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições 
em contrário.

Brasília, em 09 de novembro de 
1989; 168º da Independência e 101º da 
República.

CONVENÇÃO INTERAMERICANA 
PARA PREVENIR E PUNIR A TORTU-

RA

Os Estados Americanos signatários da 
presente Convenção,

Conscientes do disposto na Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos, no 
sentido de que ninguém deve ser subme-
tido a torturas, nem a penas ou tratamen-
to cruéis, desumanas ou degradantes;

Reafirmando que todo ato de tortura 
ou outros tratamentos ou penas cruéis, ou 
desumanas ou degradantes constituem 
uma ofensa à dignidade humana e uma 
negação dos princípios consagrados na 
Carta da Organização dos Estados Ame-
ricanos e na Carta das Nações Unidas, 
e são violatórios aos direitos humanos 
e liberdades fundamentais proclamados 
na Declaração Universal dos Direitos do 
Homem;

Assinalando que, para tornar efetivas 
as normas pertinentes contidas nos instru-
mentos universais e regionais aludidos, é 
necessário elaborar uma convenção intera-
mericana que previna e puna a tortura;

Reiterando seu propósito de consolidar 
neste Continente as condições que per-
mitam o reconhecimento e o respeito da 
dignidade inerente à pessoa humana e 
assegurem o exercício pleno das suas li-
berdades e direitos fundamentais;

Convieram o seguinte:
ARTIGO 1
Os Estados Partes obrigam-se a pre-

venir e a punir a tortura, nos termos des-
ta Convenção.

ARTIGO 2
Para os efeitos desta Convenção, en-

tender-se-á por tortura todo ato pelo 
qual são infligidos intencionalmente a 
uma pessoa penas ou sofrimentos físi-
cos ou mentais, com fins de investiga-
ção criminal, como meio de intimidação, 
como castigo pessoal, como medida 
preventiva, como pena ou com qualquer 
outro fim. Entender-se-á também como 
tortura a aplicação, sobre uma pessoa, 
de métodos tendentes a anular a perso-
nalidade da vítima, ou a diminuir sua ca-
pacidade física ou mental, embora não 
causem dor física ou angústia psíquica.

Não estarão compreendidos no con-
ceito de tortura as penas ou sofrimentos 
físicos ou mentais que sejam unicamen-
te consequência de medidas legais ou 
inerentes a elas, contato que não in-
cluam a realização dos atos ou aplicação 
dos métodos a que se refere este Artigo.

ARTIGO 3
Serão responsáveis pelo delito de 

tortura:
a) Os empregados ou funcionários 

públicos que, atuando nesse caráter, 
ordenem sua comissão ou instiguem ou 
induzam a ela, cometam-no diretamen-
te ou, podendo impedi-lo, não o façam;

b) As pessoas que, por instigação dos 
funcionários ou empregados públicos 
a que se refere a alínea a, ordenem sua 
comissão, instiguem ou induzam a ela, 
comentam-no diretamente ou nela se-
jam cúmplices.

DIA 05: DIREITOS HUMANOS
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ARTIGO 4
O fato de haver agido por ordens su-

periores não eximirá da responsabilida-
de penal correspondente.

ARTIGO 5
Não se invocará nem admitirá como 

justificativa do delito de tortura a exis-
tência de circunstâncias tais como o es-
tado de guerra, a ameaça de guerra, o 
estado de sítio ou emergência, a como-
ção ou conflito interno, a suspensão das 
garantias constitucionais, a instabilidade 
política interna, ou outras emergências 
ou calamidades públicas.

Nem a periculosidade do detido ou 
condenado, nem a insegurança do esta-
belecimento carcerário ou penitenciário 
podem justificar a tortura.

ARTIGO 6
Em conformidade com o disposto no 

artigo 1, os Estados Partes tomarão me-
didas efetivas a fim de prevenir e punir a 
tortura no âmbito de sua jurisdição.

Os Estados Partes segurar-se-ão de 
que todos os atos de tortura e as tenta-
tivas de praticar atos dessa natureza se-
jam considerados delitos em seu direi-
to penal, estabelecendo penas severas 
para sua punição, que levem em conta 
sua gravidade.

Os Estados Partes obrigam-se tam-
bém a tomar medidas efetivas para pre-
venir e punir outros tratamentos ou pe-
nas cruéis, desumanos ou degradantes, 
no âmbito de sua jurisdição.

ARTIGO 7
Os Estados Partes tomarão medidas 

para que, no treinamento de agentes de 
polícia e de outros funcionários públicos 
responsáveis pela custódia de pessoas 
privadas de liberdade, provisória ou 
definitivamente, e nos interrogatórios, 
detenção ou prisões, se ressalte de ma-
neira especial a proibição do emprego 
da tortura.

Os Estados Partes tomarão medidas 
semelhantes para evitar outros trata-
mentos ou penas cruéis, desumanos ou 
degradantes.

ARTIGO 8
Os Estados Partes assegurarão a 

qualquer pessoa que denunciar haver 
sido submetida a tortura, no âmbito de 
sua jurisdição, o direito de que o caso 
seja examinado de maneira imparcial.

Quando houver denúncia ou razão 
fundada para supor que haja sido co-
metido ato de tortura no âmbito de sua 
jurisdição, os Estados Partes garantirão 
que suas autoridades procederão de 
ofício e Partes garantirão que suas au-
toridades procederão de ofício e ime-
diatamente à realização de uma inves-
tigação sobre o caso e iniciarão, se for 
cabível, o respectivo processo penal.

Uma vez esgotado o procedimento 
jurídico interno do Estado e os recursos 

que este prevê, o caso poderá ser sub-
metido a instâncias internacionais, cuja 
competência tenha sido aceita por esse 
Estado.

ARTIGO 9
Os Estado Partes comprometem-se a 

estabelecer, em suas legislações nacio-
nais, normas que garantam compensa-
ção adequada para as vítimas do delito 
de tortura.

Nada do disposto neste Artigo afe-
tará o direito que possa ter a vítima ou 
outras pessoas de receber compensa-
ção em virtude da legislação nacional 
existente.

ARTIGO 10
Nenhuma declaração que se compro-

ve haver sido obtida mediante tortura 
poderá se admitida como prova num 
processo, salvo em processo instaurado 
conta a pessoa ou pessoas acusadas de 
havê-la obtido mediante atos de tortura 
unicamente como prova de que, por esse 
meio, o acusado obteve tal declaração.

ARTIGO 11
Os Estados Partes tomarão as medidas 

necessárias para conceder a extradição de 
toda pessoa acusada de delito de tortura 
ou condenada por esse delito, de confor-
midade com suas legislações nacionais 
sobre extradição e suas obrigações inter-
nacionais nessa matéria.

ARTIGO 12
Todo Estado Parte tomará as medidas 

necessárias para estabelecer sua jurisdi-
ção sobre o delito nesta Convenção, nos 
seguintes casos:

a) quando a tortura houver sido come-
tida no âmbito de sua jurisdição;

b) quando o suspeito for nacional do 
Estado Parte de que se trate;

c) quando a vítima for nacional do Es-
tado Parte de que se trate e este o consi-
derar apropriado.

Todo Estado Parte tomará também as 
medidas necessárias para estabelecer sua 
jurisdição sobre o delito descrito nesta 
Convenção, quando o suspeito se encon-
trar no âmbito de sua jurisdição e o Esta-
do não o extraditar, de conformidade com 
o Artigo 11.

ARTIGO 13
O delito a que se refere o Artigo 2 será 

considerado incluído entre os delitos 
que são motivo de extradição em todo 
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tratado de extradição celebrado entre 
Estados Partes. Os Estados Partes com-
prometem-se a incluir o delito de tor-
tura como caso de extradição em todo 
tratado de extradição que celebrarem 
entre si no futuro.

Todo Estado Parte que sujeitar a ex-
tradição à existência de um tratado po-
derá, se receber de outro Estado Parte, 
com o qual não tiver tratado, uma solici-
tação de extradição, considerar esta Con-
venção como a base jurídica necessária 
para a extradição referente ao delito de 
tortura. A extradição estará sujeita às de-
mais condições exigíveis pelo direito do 
Estado requerido.

Os Estados Partes que não sujeitarem 
a extradição à existência de um tratado 
reconhecerão esses delitos como casos 
de extradição entre eles, respeitando as 
condições exigidas pelo direito do Estado 
requerido.

Não se conhecerá a extradição nem 
se procederá à devolução da pessoa re-
querida quando houver suspeita funda-
da de que corre perigo sua vida, de que 
será submetida à tortura, tratamento 
cruel, desumano ou degradante, ou de 
que será julgada por tribunais de exceção 
ou adhoc, no estado requerente.

ARTIGO 14
Quando um Estado Parte não conceder 

a extradição, submeterá o caso às suas 
autoridades competentes, como se o de-
lito houvesse sido cometido no âmbito de 
sua jurisdição, para fins de investigação e, 
quando for cabível, da ação penal, de con-
formidade com sua legislação nacional. A 
decisão tomada por essas autoridades 
será comunicada ao Estado que houver 
solicitado a extradição.

ARTIGO 15
Nada do disposto nesta Convenção 

poderá ser interpretado como limitação 
do direito de asilo, quando for cabível, 
nem como modificação das obrigações 
dos Estados Partes em matéria de extra-
dição.

ARTIGO 16
Esta Convenção deixa a salvo o dispos-

to pela Convenção Americana sobre Di-
reitos Humanos, por outras Convenções 
sobre a matéria e pelo Estatuto da Comis-
são Interamericana de Direitos Humanos 
com relação ao delito de tortura.

ARTIGO 17
Os Estados Partes comprometem-se a 

informar a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos sobre as medidas le-
gislativas , judiciais, administrativas e de 
outra natureza que adotarem em aplica-
ção desta Convenção.

De conformidade com suas atribui-
ções, a Comissão Interamericana de Di-
reitos Humanos procurará analisar, em 
seu relatório anual, a situação prevale-
cente nos Estados Membros da Organi-

zação dos Estados Americanos, no que 
diz respeito à prevenção e supressão da 
tortura.

ARTIGO 18
Esta Convenção estará aberta à assi-

natura dos Estados membros da Organi-
zação dos Estados Americanos.

ARTIGO 19
Esta Convenção estará sujeita a rati-

ficação. Os instrumentos de ratificação 
serão depositados na Secretaria-Geral 
da Organização dos Estados America-
nos.

ARTIGO 20
Esta Convenção ficará aberta à ade-

são de qualquer outro Estado America-
no. Os instrumentos de adesão serão 
depositados na Secretaria-Geral da Or-
ganização dos Estados Americanos.

ARTIGO 21
Os Estados Partes poderão formular 

reservas a esta Convenção no momen-
to de aprová-la, assiná-la, ratificá-la ou 
de a ela aderir, contanto que não sejam 
incompatíveis com o objetivo e o fim da 
Convenção e versem sobre uma ou mais 
disposições específicas.

ARTIGO 22
Esta Convenção entrará em vigor no 

trigésimo dia a partir da data em que 
tenha sido depositado o segundo ins-
trumento de ratificação. Para cada Es-
tado que ratificar a Convenção ou a ela 
aderir depois de haver sido depositado 
o segundo instrumento de ratificação, a 
Convenção entrará em vigor no trigési-
mo dia a partir da data em que esse Es-
tado tenha depositado seu instrumento 
de ratificação e adesão.

ARTIGO 23
Esta Convenção vigorará indefinida-

mente, mas qualquer dos Estados Partes 
poderá denunciá-la. O instrumento de 
denúncia será depositado na Secreta-
ria-Geral da Organização dos Estados 
Americanos. Transcorrido um ano, con-
tado a partir da data de depósito do 
instrumento de denúncia, a Convenção 
cessará em seus efeitos para o Estado 
denunciante, ficando subsistente para 
os demais Estados Partes.

ARTIGO 24
O instrumento original desta Con-

venção, cujos textos em português, es-
panhol, francês e inglês são igualmente 
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autênticos, será depositado na Secreta-
ria-Geral da Organização dos Estados 
Americanos, que enviará cópias auten-
ticadas do seu texto para registro e pu-
blicação à Secretaria das Nações Unidas, 
de conformidade com o Artigo 102 da 
Carta das Nações Unidas. A Secreta-
ria-Geral da Organização dos Estados 
Americanos comunicará aos Estados 
Membros da referida Organização e 
aos Estados que tenham aderido à Con-
venção, as assinaturas e os depósitos 
de instrumentos de ratificação, adesão 
e denúncia, bem como as reservas que 
houver.

LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE

LEI Nº 13.869, DE 5 DE SETEMBRO
 DE 2019

Dispõe sobre os crimes de abuso de 
autoridade; altera a Lei nº 7.960, de 21 
de dezembro de 1989, a Lei nº 9.296, de 
24 de julho de 1996, a Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990, e a Lei nº 8.906, 
de 4 de julho de 1994; e revoga a Lei 
nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, e 
dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

O  PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º  Esta Lei define os crimes de 
abuso de autoridade, cometidos por 
agente público, servidor ou não, que, no 
exercício de suas funções ou a pretexto 
de exercê-las, abuse do poder que lhe 
tenha sido atribuído.

§ 1º  As condutas descritas nesta 
Lei constituem crime de abuso de 
autoridade quando praticadas pelo 
agente com a finalidade específica de 
prejudicar outrem ou beneficiar a si 
mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por 
mero capricho ou satisfação pessoal.

§ 2º  A divergência na interpretação 
de lei ou na avaliação de fatos e provas 
não configura abuso de autoridade.

CAPÍTULO II
DOS SUJEITOS DO CRIME

Art. 2º  É sujeito ativo do crime de 
abuso de autoridade qualquer agente 
público, servidor ou não, da adminis-
tração direta, indireta ou fundacional 
de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Muni-
cípios e de Território, compreendendo, 
mas não se limitando a:

I - servidores públicos e militares ou 
pessoas a eles equiparadas;

II - membros do Poder Legislativo;
III - membros do Poder Executivo;
IV - membros do Poder Judiciário;
V - membros do Ministério Público;
VI - membros dos tribunais ou conse-

lhos de contas.
Parágrafo único.  Reputa-se agente 

público, para os efeitos desta Lei, todo 
aquele que exerce, ainda que transito-
riamente ou sem remuneração, por elei-
ção, nomeação, designação, contratação 
ou qualquer outra forma de investidura 
ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou 
função em órgão ou entidade abrangidos 
pelo caput deste artigo.

CAPÍTULO III
DA AÇÃO PENAL

Art. 3º  Os crimes previstos nesta Lei 
são de ação penal pública incondicionada.

§ 1º  Será admitida ação privada se 
a ação penal pública não for intentada 
no prazo legal, cabendo ao Ministério 
Público aditar a queixa, repudiá-la 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.

§ 2º  A ação privada subsidiária será 
exercida no prazo de 6 (seis) meses, 
contado da data em que se esgotar o 
prazo para oferecimento da denúncia.

CAPÍTULO IV
DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO E 

DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
Seção I

Dos Efeitos da Condenação

Art. 4º  São efeitos da condenação:
I - tornar certa a obrigação de indeni-

zar o dano causado pelo crime, devendo o 
juiz, a requerimento do ofendido, fixar na 
sentença o valor mínimo para reparação 
dos danos causados pela infração, consi-
derando os prejuízos por ele sofridos;

II - a inabilitação para o exercício de 
cargo, mandato ou função pública, pelo 
período de 1 (um) a 5 (cinco) anos;

III - a perda do cargo, do mandato ou 
da função pública.
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Parágrafo único. Os efeitos previs-
tos nos incisos II e III do caput deste 
artigo são condicionados à ocorrência 
de reincidência em crime de abuso 
de autoridade e não são automáticos, 
devendo ser declarados motivadamente 
na sentença.

Seção II
Das Penas Restritivas de Direitos

Art. 5º  As penas restritivas de direitos 
substitutivas das privativas de liberdade 
previstas nesta Lei são:

I - prestação de serviços à comunida-
de ou a entidades públicas;

II - suspensão do exercício do cargo, 
da função ou do mandato, pelo prazo 
de 1 (um) a 6 (seis) meses, com a perda 
dos vencimentos e das vantagens;

III - (VETADO).
Parágrafo único. As penas restritivas 

de direitos podem ser aplicadas autôno-
ma ou cumulativamente.

CAPÍTULO V
DAS SANÇÕES DE NATUREZA CI-

VIL E ADMINISTRATIVA

 
Art. 6º  As penas previstas nesta Lei 

serão aplicadas independentemente das 
sanções de natureza civil ou administra-
tiva cabíveis.

Parágrafo único. As notícias de cri-
mes previstos nesta Lei que descreve-
rem falta funcional serão informadas 
à autoridade competente com vistas à 
apuração.

Art. 7º  As responsabilidades civil e 
administrativa são independentes da 
criminal, não se podendo mais questio-
nar sobre a existência ou a autoria do 
fato quando essas questões tenham 
sido decididas no juízo criminal.

Art. 8º  Faz coisa julgada em âmbito 
cível, assim como no administrativo-dis-
ciplinar, a sentença penal que reconhe-
cer ter sido o ato praticado em estado 
de necessidade, em legítima defesa, em 
estrito cumprimento de dever legal ou 
no exercício regular de direito.

CAPÍTULO VI
DOS CRIMES E DAS PENAS

Art. 9º  Decretar medida de privação 
da liberdade em manifesta desconfor-
midade com as hipóteses legais:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos, e multa.

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

I - relaxar a prisão manifestamente 
ilegal;

II - substituir a prisão preventiva por 
medida cautelar diversa ou de conceder 
liberdade provisória, quando manifesta-
mente cabível;

III - deferir liminar ou ordem 
de habeas corpus, quando manifesta-
mente cabível.’

Art. 10.  Decretar a condução coerci-
tiva de testemunha ou investigado ma-
nifestamente descabida ou sem prévia 
intimação de comparecimento ao juízo:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos, e multa.

Art. 11.  (VETADO).

Art. 12.  Deixar injustificadamente de 
comunicar prisão em flagrante à autori-
dade judiciária no prazo legal:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa.

Parágrafo único.  Incorre na mesma 
pena quem:

I - deixa de comunicar, imediatamen-
te, a execução de prisão temporária ou 
preventiva à autoridade judiciária que a 
decretou;

II - deixa de comunicar, imediata-
mente, a prisão de qualquer pessoa e o 
local onde se encontra à sua família ou à 
pessoa por ela indicada;

III - deixa de entregar ao preso, no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
nota de culpa, assinada pela autoridade, 
com o motivo da prisão e os nomes do 
condutor e das testemunhas;

IV - prolonga a execução de pena pri-
vativa de liberdade, de prisão temporá-
ria, de prisão preventiva, de medida de 
segurança ou de internação, deixando, 
sem motivo justo e excepcionalíssimo, 
de executar o alvará de soltura imedia-
tamente após recebido ou de promover 
a soltura do preso quando esgotado o 
prazo judicial ou legal.

Art. 13.  Constranger o preso ou o de-
tento, mediante violência, grave ameaça 
ou redução de sua capacidade de resis-
tência, a:

I - exibir-se ou ter seu corpo ou parte 
dele exibido à curiosidade pública;

II - submeter-se a situação vexatória 
ou a constrangimento não autorizado 
em lei;

III - produzir prova contra si mesmo 
ou contra terceiro:
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Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos, e multa, sem prejuízo da pena 
cominada à violência.

Art. 14.  (VETADO).
Art. 15.  Constranger a depor, sob 

ameaça de prisão, pessoa que, em razão 
de função, ministério, ofício ou profis-
são, deva guardar segredo ou resguar-
dar sigilo:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos, e multa.

Parágrafo único.  Incorre na mesma 
pena quem prossegue com o interroga-
tório:

I - de pessoa que tenha decidido 
exercer o direito ao silêncio; ou

II - de pessoa que tenha optado por 
ser assistida por advogado ou defensor 
público, sem a presença de seu patrono.

Art. 15-A. Submeter a vítima de in-
fração penal ou a testemunha de crimes 
violentos a procedimentos desnecessá-
rios, repetitivos ou invasivos, que a leve 
a reviver, sem estrita necessidade:     (In-
cluído pela Lei nº 14.321, de 2022)

I - a situação de violência; ou      (In-
cluído pela Lei nº 14.321, de 2022)

II - outras situações potencialmente 
geradoras de sofrimento ou estigmatiza-
ção:       (Incluído pela Lei nº 14.321, de 2022)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 
1 (um) ano, e multa.      (Incluído pela Lei 
nº 14.321, de 2022)

§ 1º Se o agente público permitir 
que terceiro intimide a vítima de 
crimes violentos, gerando indevida 
revitimização, aplica-se a pena 
aumentada de 2/3 (dois terços).     (In-
cluído pela Lei nº 14.321, de 2022)

§ 2º Se o agente público intimidar a 
vítima de crimes violentos, gerando indevida 
revitimização, aplica-se a pena em dobro.   (In-
cluído pela Lei nº 14.321, de 2022)

Art. 16.  Deixar de identificar-se ou 
identificar-se falsamente ao preso por 
ocasião de sua captura ou quando deva 
fazê-lo durante sua detenção ou prisão:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa.

Parágrafo único.  Incorre na mesma 
pena quem, como responsável por in-
terrogatório em sede de procedimento 
investigatório de infração penal, deixa de 
identificar-se ao preso ou atribui a si mes-
mo falsa identidade, cargo ou função.

Art. 17.  (VETADO).
Art. 18.  Submeter o preso a interro-

gatório policial durante o período de re-
pouso noturno, salvo se capturado em 
flagrante delito ou se ele, devidamente 
assistido, consentir em prestar declara-
ções:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa.

Art. 19.  Impedir ou retardar, injustifi-
cadamente, o envio de pleito de preso à 
autoridade judiciária competente para a 
apreciação da legalidade de sua prisão 
ou das circunstâncias de sua custódia:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma 
pena o magistrado que, ciente do impe-
dimento ou da demora, deixa de tomar 
as providências tendentes a saná-lo ou, 
não sendo competente para decidir so-
bre a prisão, deixa de enviar o pedido à 
autoridade judiciária que o seja.

Art. 20.  Impedir, sem justa causa, a 
entrevista pessoal e reservada do preso 
com seu advogado:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa.

Parágrafo único.  Incorre na mesma 
pena quem impede o preso, o réu solto 
ou o investigado de entrevistar-se pes-
soal e reservadamente com seu advo-
gado ou defensor, por prazo razoável, 
antes de audiência judicial, e de sentar-
-se ao seu lado e com ele comunicar-se 
durante a audiência, salvo no curso de 
interrogatório ou no caso de audiência 
realizada por videoconferência.

Art. 21.  Manter presos de ambos os 
sexos na mesma cela ou espaço de con-
finamento:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos, e multa.

Parágrafo único.  Incorre na mesma 
pena quem mantém, na mesma cela, 
criança ou adolescente na companhia de 
maior de idade ou em ambiente inade-
quado, observado o disposto na Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente).

Art. 22.  Invadir ou adentrar, clandes-
tina ou astuciosamente, ou à revelia da 
vontade do ocupante, imóvel alheio ou 
suas dependências, ou nele permanecer 
nas mesmas condições, sem determina-
ção judicial ou fora das condições esta-
belecidas em lei:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos, e multa.

§ 1º  Incorre na mesma pena, na 
forma prevista no caput deste artigo, 
quem:

I - coage alguém, mediante violên-
cia ou grave ameaça, a franquear-lhe o 
acesso a imóvel ou suas dependências;

II - (VETADO);
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III - cumpre mandado de busca e 
apreensão domiciliar após as 21h (vin-
te e uma horas) ou antes das 5h (cinco 
horas).

§ 2º  Não haverá crime se o ingresso 
for para prestar socorro, ou quando 
houver fundados indícios que indiquem 
a necessidade do ingresso em razão 
de situação de flagrante delito ou de 
desastre.

Art. 23.  Inovar artificiosamente, no 
curso de diligência, de investigação ou 
de processo, o estado de lugar, de coisa 
ou de pessoa, com o fim de eximir-se de 
responsabilidade ou de responsabilizar 
criminalmente alguém ou agravar-lhe a 
responsabilidade:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos, e multa.

Parágrafo único.  Incorre na mesma 
pena quem pratica a conduta com o in-
tuito de:

I - eximir-se de responsabilidade civil 
ou administrativa por excesso praticado 
no curso de diligência;

II - omitir dados ou informações ou 
divulgar dados ou informações incom-
pletos para desviar o curso da investiga-
ção, da diligência ou do processo.

Art. 24.  Constranger, sob violência ou 
grave ameaça, funcionário ou emprega-
do de instituição hospitalar pública ou 
privada a admitir para tratamento pes-
soa cujo óbito já tenha ocorrido, com o 
fim de alterar local ou momento de cri-
me, prejudicando sua apuração:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos, e multa, além da pena corres-
pondente à violência.

Art. 25.  Proceder à obtenção de pro-
va, em procedimento de investigação 
ou fiscalização, por meio manifestamen-
te ilícito:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos, e multa.

Parágrafo único.  Incorre na mesma 
pena quem faz uso de prova, em desfa-
vor do investigado ou fiscalizado, com 
prévio conhecimento de sua ilicitude.

Art. 26.  (VETADO).
Art. 27.  Requisitar instauração ou 

instaurar procedimento investigatório 
de infração penal ou administrativa, em 
desfavor de alguém, à falta de qualquer 
indício da prática de crime, de ilícito 

funcional ou de infração administrati-
va:   (Vide ADIN 6234) (Vide ADIN 6240)

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa.

Parágrafo único.  Não há crime quan-
do se tratar de sindicância ou investi-
gação preliminar sumária, devidamente 
justificada.

Art. 28.  Divulgar gravação ou trecho 
de gravação sem relação com a prova 
que se pretenda produzir, expondo a in-
timidade ou a vida privada ou ferindo a 
honra ou a imagem do investigado ou 
acusado:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos, e multa.

Art. 29.  Prestar informação falsa so-
bre procedimento judicial, policial, fiscal 
ou administrativo com o fim de preju-
dicar interesse de investigado:      (Vide 
ADIN 6234)(Vide ADIN 6240)

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa.

Parágrafo único.  (VETADO).
Art. 30.  Dar início ou proceder à per-

secução penal, civil ou administrativa 
sem justa causa fundamentada ou con-
tra quem sabe inocente:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos, e multa.

Art. 31.  Estender injustificadamente a 
investigação, procrastinando-a em prejuí-
zo do investigado ou fiscalizado:       (Vide 
ADIN 6234)       (Vide ADIN 6240)

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa.

Parágrafo único.  Incorre na mesma 
pena quem, inexistindo prazo para exe-
cução ou conclusão de procedimento, o 
estende de forma imotivada, procrasti-
nando-o em prejuízo do investigado ou 
do fiscalizado.

Art. 32.  Negar ao interessado, seu 
defensor ou advogado acesso aos au-
tos de investigação preliminar, ao termo 
circunstanciado, ao inquérito ou a qual-
quer outro procedimento investigatório 
de infração penal, civil ou administrati-
va, assim como impedir a obtenção de 
cópias, ressalvado o acesso a peças rela-
tivas a diligências em curso, ou que indi-
quem a realização de diligências futuras, 
cujo sigilo seja imprescindível:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa.

Art. 33.  Exigir informação ou cumpri-
mento de obrigação, inclusive o dever 
de fazer ou de não fazer, sem expresso 
amparo legal:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa.

Parágrafo único.  Incorre na mesma 
pena quem se utiliza de cargo ou função 
pública ou invoca a condição de agente 
público para se eximir de obrigação le-
gal ou para obter vantagem ou privilé-
gio indevido.
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Art. 34.  (VETADO).
Art. 35.  (VETADO).
Art. 36.  Decretar, em processo judi-

cial, a indisponibilidade de ativos finan-
ceiros em quantia que extrapole exa-
cerbadamente o valor estimado para a 
satisfação da dívida da parte e, ante a 
demonstração, pela parte, da excessivi-
dade da medida, deixar de corrigi-la:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) 
anos, e multa.

Art. 37.  Demorar demasiada e injus-
tificadamente no exame de processo de 
que tenha requerido vista em órgão co-
legiado, com o intuito de procrastinar seu 
andamento ou retardar o julgamento:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa.

Art. 38.  Antecipar o responsável pelas 
investigações, por meio de comunicação, 
inclusive rede social, atribuição de culpa, 
antes de concluídas as apurações e for-
malizada a acusação:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa.

CAPÍTULO VII
DO PROCEDIMENTO

Art. 39.  Aplicam-se ao processo e ao jul-
gamento dos delitos previstos nesta Lei, no 
que couber, as disposições do Decreto-Lei 
nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código 
de Processo Penal), e da Lei nº 9.099, de 26 
de setembro de 1995.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 40.  O art. 2º da Lei nº 7.960, de 
21 de dezembro de 1989, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art.2º .............................................................
§ 4º-A  O mandado de prisão conterá 

necessariamente o período de duração 
da prisão temporária estabelecido 
no caput deste artigo, bem como o dia 
em que o preso deverá ser libertado.

...........................................................................
§ 7º  Decorrido o prazo contido 

no mandado de prisão, a autoridade 
responsável pela custódia deverá, 
independentemente de nova ordem da 
autoridade judicial, pôr imediatamente o 
preso em liberdade, salvo se já tiver sido 
comunicada da prorrogação da prisão 

temporária ou da decretação da prisão 
preventiva.

§ 8º  Inclui-se o dia do cumprimento do 
mandado de prisão no cômputo do prazo 
de prisão temporária.” (NR)

Art. 41.  O art. 10 da Lei nº 9.296, de 24 
de julho de 1996, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 10.  Constitui crime realizar 
interceptação de comunicações 
telefônicas, de informática ou telemática, 
promover escuta ambiental ou quebrar 
segredo da Justiça, sem autorização 
judicial ou com objetivos não autorizados 
em lei:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) 
anos, e multa.

Parágrafo único.  Incorre na mesma 
pena a autoridade judicial que deter-
mina a execução de conduta prevista 
no caput deste artigo com objetivo não 
autorizado em lei.” (NR)

Art. 42.  A Lei nº 8.069, de 13 de ju-
lho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), passa a vigorar acrescida do 
seguinte art. 227-A:

“Art. 227-A  Os efeitos da condenação 
prevista no inciso I do caput do art. 92 do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 (Código Penal), para os crimes 
previstos nesta Lei, praticados por servi-
dores públicos com abuso de autoridade, 
são condicionados à ocorrência de rein-
cidência.

Parágrafo único.  A perda do cargo, do 
mandato ou da função, nesse caso, inde-
penderá da pena aplicada na reincidên-
cia.”

Art. 43.  A Lei nº 8.906, de 4 de julho de 
1994, passa a vigorar acrescida do seguin-
te art. 7º-B:

‘Art. 7º-B  Constitui crime violar direito 
ou prerrogativa de advogado previstos 
nos incisos II, III, IV e V do caput do art. 
7º desta Lei:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 
(um) ano, e multa.’”

Art. 44.  Revogam-se a Lei nº 4.898, de 9 
de dezembro de 1965, e o § 2º do art. 150 e 
o art. 350, ambos do Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

Art. 45.  Esta Lei entra em vigor após 
decorridos 120 (cento e vinte) dias de sua 
publicação oficial.

Brasília, 5 de setembro de 2019; 
198o da Independência e 131o da 
República.

 PARABÉNS!!!

META 5 - CONCLUÍDA COM 
SUCESSO.

“Só se pode alcançar um grande êxito 
quando nos mantemos fiéis a nós mes-

mos.”
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DO PROCESSO EM GERAL: 
ART. 1º A 3-F

LIVRO I
DO PROCESSO EM GERAL

TÍTULO I
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 re-
gras de direito internacional;

II - as prerrogativas constitucionais 
do Presidente da República, dos minis-
tros de Estado, nos crimes conexos com 
os do Presidente da República, e dos 
ministros do Supremo Tribunal Federal, 
nos crimes de responsabilidade (Consti-
tuição, arts. 86, 89, § 2º, e 100);

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 im-
prensa. (Vide ADPF nº 130)

Parágrafo único.  Aplicar-se-á, entre-
tanto, este Código aos processos referi-
dos nos nos. IV e V, quando as leis espe-
ciais 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.

Juiz das Garantias
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 

2019)       (Vigência)
  Art. 3º-A. O processo penal terá es-

trutura acusatória, vedadas a iniciativa 
do juiz na fase de investigação e a subs-
tituição da atuação probatória do órgão 
de acusação.     (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)       (Vigência)   (Vide 
ADI 6.298)    (Vide ADI 6.300)    (Vide ADI 
6.305)

  Art. 3º-B. O juiz das garantias é res-
ponsável pelo controle da legalidade da 
investigação criminal e pela salvaguar-
da dos direitos individuais cuja franquia 
tenha sido reservada à autorização pré-
via do Poder Judiciário, competindo-lhe 
especialmente:     (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)       (Vigência)    (Vide 
ADI 6.298)   (Vide ADI 6.299)   (Vide ADI 
6.300)(Vide ADI 6.305)

I - receber a comunicação imedia-
ta da prisão, nos termos do inciso LXII 
do caput do art. 5º da Constituição 
Federal;     (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019)       (Vigência)

II - receber o auto da prisão em fla-
grante para o controle da legalidade da 
prisão, observado o disposto no art. 310 
deste Código;     (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)       (Vigência)

III - zelar pela observância dos direi-
tos do preso, podendo determinar que 
este seja conduzido à sua presença, a 
qualquer tempo;     (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)       (Vigência)

IV - ser informado sobre a instau-
ração de qualquer investigação crimi-
nal;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)       (Vigência)

V - decidir sobre o requerimento de 
prisão provisória ou outra medida cau-
telar, observado o disposto no § 1º des-
te artigo;     (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019)       (Vigência)

VI - prorrogar a prisão provisória ou 
outra medida cautelar, bem como subs-
tituí-las ou revogá-las, assegurado, no 
primeiro caso, o exercício do contraditó-
rio em audiência pública e oral, na forma 
do disposto neste Código ou em legisla-
ção especial pertinente;    (Incluído pela 
Lei nº 13.964, de 2019)       (Vigência)

VII - decidir sobre o requerimen-
to de produção antecipada de provas 
consideradas urgentes e não repetí-
veis, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa em audiência pública e 
oral;    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)       (Vigência)

VIII - prorrogar o prazo de duração 
do inquérito, estando o investigado 
preso, em vista das razões apresen-
tadas pela autoridade policial e ob-
servado o disposto no § 2º deste arti-
go;    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)       (Vigência)

IX - determinar o trancamento do in-
quérito policial quando não houver fun-
damento razoável para sua instauração 
ou prosseguimento;     (Incluído pela Lei 
nº 13.964, de 2019)       (Vigência)

X - requisitar documentos, laudos 
e informações ao delegado de polí-
cia sobre o andamento da investiga-
ção;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)       (Vigência)

XI - decidir sobre os requerimentos 
de:    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)       (Vigência)

a) interceptação telefônica, do fluxo 
de comunicações em sistemas de infor-
mática e telemática ou de outras formas 
de comunicação;     (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)       (Vigência)

DIA 06: PROCESSO PENAL
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b) afastamento dos sigilos fis-
cal, bancário, de dados e telefôni-
co;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)       (Vigência)

c) busca e apreensão domici-
liar;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)       (Vigência)

d) acesso a informações sigilo-
sas;    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)       (Vigência)

e) outros meios de obtenção da pro-
va que restrinjam direitos fundamentais 
do investigado;    (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)       (Vigência)

XII - julgar o habeas cor-
pus impetrado antes do oferecimento 
da denúncia;    (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)       (Vigência)

XIII - determinar a instauração 
de incidente de insanidade men-
tal;    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)       (Vigência)

XIV - decidir sobre o recebimento da 
denúncia ou queixa, nos termos do art. 
399 deste Código;    (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)       (Vigência)

XV - assegurar prontamente, quan-
do se fizer necessário, o direito outor-
gado ao investigado e ao seu defensor 
de acesso a todos os elementos infor-
mativos e provas produzidos no âmbito 
da investigação criminal, salvo no que 
concerne, estritamente, às diligências 
em andamento;    (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)       (Vigência)

XVI - deferir pedido de admissão de 
assistente técnico para acompanhar a 
produção da perícia;    (Incluído pela Lei 
nº 13.964, de 2019)       (Vigência)

XVII - decidir sobre a homologação 
de acordo de não persecução penal 
ou os de colaboração premiada, quan-
do formalizados durante a investiga-
ção;    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)       (Vigência)

XVIII - outras matérias inerentes às 
atribuições definidas no caput deste 
artigo.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)       (Vigência)

§ 1º O preso em flagrante ou por 
força de mandado de prisão provisória 
será encaminhado à presença do 
juiz de garantias no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, momento em 
que se realizará audiência com a 
presença do Ministério Público e da 
Defensoria Pública ou de advogado 
constituído, vedado o emprego de 
videoconferência.  (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)       (Vigência)

§ 2º Se o investigado estiver preso, 
o juiz das garantias poderá, mediante 
representação da autoridade policial e 
ouvido o Ministério Público, prorrogar, 
uma única vez, a duração do inquérito 
por até 15 (quinze) dias, após o que, 
se ainda assim a investigação não for 

concluída, a prisão será imediatamente 
relaxada.    (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019)       (Vigência)

Art. 3º-C. A competência do juiz das 
garantias abrange todas as infrações 
penais, exceto as de menor potencial 
ofensivo, e cessa com o recebimento 
da denúncia ou queixa na forma do art. 
399 deste Código.   (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)       (Vigência)    (Vide 
ADI 6.298)    (Vide ADI 6.299)   (Vide ADI 
6.300)       (Vide ADI 6.305)

§ 1º Recebida a denúncia ou queixa, as 
questões pendentes serão decididas pelo 
juiz da instrução e julgamento.    (Incluído 
pela Lei nº 13.964, de 2019)       (Vigência)

§ 2º As decisões proferidas pelo juiz 
das garantias não vinculam o juiz da 
instrução e julgamento, que, após o 
recebimento da denúncia ou queixa, 
deverá reexaminar a necessidade das 
medidas cautelares em curso, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias.    (Incluído pela 
Lei nº 13.964, de 2019)       (Vigência)

§ 3º Os autos que compõem as matérias 
de competência do juiz das garantias 
ficarão acautelados na secretaria desse 
juízo, à disposição do Ministério Público 
e da defesa, e não serão apensados 
aos autos do processo enviados ao juiz 
da instrução e julgamento, ressalvados 
os documentos relativos às provas 
irrepetíveis, medidas de obtenção de 
provas ou de antecipação de provas, que 
deverão ser remetidos para apensamento 
em apartado.  (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019)       (Vigência)

§ 4º Fica assegurado às partes o amplo 
acesso aos autos acautelados na secretaria 
do juízo das garantias.     (Incluído pela 
Lei nº 13.964, de 2019)       (Vigência)

Art. 3º-D. O juiz que, na fase de inves-
tigação, praticar qualquer ato incluído 
nas competências dos arts. 4º e 5º des-
te Código ficará impedido de funcio-
nar no processo.     (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)       (Vigência)    (Vide 
ADI 6.298)    (Vide ADI 6.299)   (Vide ADI 
6.300)       (Vide ADI 6.305)

Parágrafo único. Nas comarcas em 
que funcionar apenas um juiz, os tribu-
nais criarão um sistema de rodízio de 
magistrados, a fim de atender às dispo-
sições deste Capítulo.    (Incluído pela Lei 
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nº 13.964, de 2019)       (Vigência)    (Vide 
ADI 6.299)

Art. 3º-E. O juiz das garantias será 
designado conforme as normas de or-
ganização judiciária da União, dos Es-
tados e do Distrito Federal, observando 
critérios objetivos a serem periodica-
mente divulgados pelo respectivo tri-
bunal.     (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019)       (Vigência)    (Vide ADI 
6.298)    (Vide ADI 6.299)   (Vide ADI 
6.300)       (Vide ADI 6.305)

Art. 3º-F. O juiz das garantias deverá 
assegurar o cumprimento das regras para 
o tratamento dos presos, impedindo o 
acordo ou ajuste de qualquer autoridade 
com órgãos da imprensa para explorar a 
imagem da pessoa submetida à prisão, 
sob pena de responsabilidade civil, ad-
ministrativa e penal.     (Incluído pela Lei 
nº 13.964, de 2019)       (Vigência)     (Vid
e ADI 6.298)     (Vide ADI 6.299)    (Vide 
ADI 6.300)    (Vide ADI 6.305)

Parágrafo único. Por meio de regu-
lamento, as autoridades deverão disci-
plinar, em 180 (cento e oitenta) dias, o 
modo pelo qual as informações sobre a 
realização da prisão e a identidade do 
preso serão, de modo padronizado e res-
peitada a programação normativa aludi-
da no caput deste artigo, transmitidas à 
imprensa, assegurados a efetividade da 
persecução penal, o direito à informação 
e a dignidade da pessoa submetida à 
prisão.    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)       (Vigência)

DO INQUÉRITO POLICIAL
Art. 4º a 23

TÍTULO II
DO INQUÉRITO POLICIAL

Fique Atento!

O inquérito policial é um 
procedimento administrati-
vo investigatório, de caráter 
inquisitório e preparatório, 
consistente em um conjunto 
de diligências realizadas pela 
polícia investigativa para apu-
ração da infração penal e de 
sua autoria, presidido pela au-
toridade policial, a fim de que 
o titular da ação penal possa 
ingressar em juízo.

Art. 4º A polícia judiciária será exer-
cida pelas autoridades policiais no terri-
tório de suas respectivas circunscrições 
e terá por fim a apuração das infrações 
penais e da sua autoria.       (Redação 
dada pela Lei nº 9.043, de 9.5.1995)

Parágrafo único.  A competência defi-
nida neste artigo não excluirá a de auto-
ridades administrativas, a quem por lei 
seja cometida a mesma função.

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 im-
possibilidade 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, comunicá-la 
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 con-
servação das coisas, até a chegada dos 
peritos criminais;  (Redação dada pela 
Lei nº 8.862, de 28.3.1994)

II - apreender os objetos que tiverem 
relação com o fato, após liberados pelos 
peritos criminais;  (Redação dada pela 
Lei nº 8.862, de 28.3.1994)

III - colher todas as provas que ser-
virem para o esclarecimento do fato e 
suas circunstâncias;

IV - ouvir o ofendido;
V - ouvir o indiciado, com observân-

cia, no que for aplicável, do disposto 
no Capítulo III do Título Vll, deste Livro, 
devendo o respectivo termo ser assina-
do por duas testemunhas que Ihe te-
nham ouvido a leitura;

VI - proceder a reconhecimento de 
pessoas e coisas e a acareações;

VII - determinar, se for caso, que se 
proceda a exame de corpo de delito e a 
quaisquer outras perícias;
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VIII - ordenar a identificação do in-
diciado pelo processo datiloscópico, se 
possível, e fazer juntar aos autos sua fo-
lha de antecedentes;

IX - averiguar a vida pregressa do in-
diciado, sob o ponto de vista individual, 
familiar e social, sua condição econômi-
ca, sua atitude e estado de ânimo an-
tes e depois do crime e durante ele, e 
quaisquer outros elementos que contri-
buírem para a apreciação do seu tempe-
ramento e caráter.

X - colher informações sobre a existên-
cia de filhos, respectivas idades e se pos-
suem alguma deficiência e o nome e o 
contato de eventual responsável pelos cui-
dados dos filhos, indicado pela pessoa pre-
sa.   (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

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 pre-
so 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 in-
quérito.

Art. 12.  O inquérito policial acompa-
nhará a denúncia ou queixa, sempre que 
servir de base a uma ou outra.

Art. 13.  Incumbirá ainda à autoridade 
policial:

 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 pre-
ventiva.

Art. 13-A.  Nos crimes previstos 
nos arts. 148, 149 e 149-A, 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 (Es-
tatuto da Criança e do Adolescente), o 
membro do Ministério Público ou o de-
legado de polícia poderá requisitar, de 
quaisquer órgãos do poder público ou 
de empresas da iniciativa privada, da-
dos e informações cadastrais da vítima 
ou de suspeitos.    (Incluído pela Lei nº 
13.344, de 2016)  (Vigência)

Parágrafo único. A requisição, que 
será atendida no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, conterá:     (Incluído pela 
Lei nº 13.344, de 2016)  (Vigência)

I - o nome da autoridade requisitan-
te;     (Incluído pela Lei nº 13.344, de 
2016)  (Vigência)

II - o número do inquérito policial; 
e     (Incluído pela Lei nº 13.344, de 
2016)  (Vigência)

III - a identificação da unidade de po-
lícia judiciária responsável pela investi-
gação.    (Incluído pela Lei nº 13.344, de 
2016)  (Vigência)

Art. 13-B.  Se necessário à prevenção 
e à repressão dos crimes relacionados ao 
tráfico de pessoas, o membro do Minis-
tério Público ou o delegado de polícia 
poderão requisitar, mediante autorização 
judicial, às empresas prestadoras de ser-
viço de telecomunicações e/ou telemáti-
ca 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.     (Incluído pela Lei nº 
13.344, de 2016)  (Vigência)

§ 1o  Para os efeitos deste artigo, sinal 
significa posicionamento da estação de 
cobertura, setorização e intensidade de 
radiofrequência.     (Incluído pela Lei nº 
13.344, de 2016)  (Vigência)

§ 2o  Na hipótese de que trata o caput, 
o sinal:     (Incluído pela Lei nº 13.344, de 
2016)  (Vigência)

I - não permitirá acesso ao conteúdo 
da comunicação de qualquer natureza, 
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que dependerá de autorização judicial, 
conforme disposto em lei;     (Incluído 
pela Lei nº 13.344, de 2016)  (Vigência)

II - deverá ser fornecido pela pres-
tadora de telefonia móvel celular por 
período não superior a 30 (trinta) dias, 
renovável por uma única vez, por igual 
período;     (Incluído pela Lei nº 13.344, 
de 2016)  (Vigência)

III - para períodos superiores àque-
le de que trata o inciso II, será neces-
sária a apresentação de ordem judi-
cial.     (Incluído pela Lei nº 13.344, de 
2016)  (Vigência)

§ 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.     (Incluído pela Lei 
nº 13.344, de 2016)  (Vigência)

§ 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.    (Incluído pela Lei 
nº 13.344, de 2016)  (Vigência)

Art. 14.  O ofendido, ou seu repre-
sentante legal, e o indiciado poderão 
requerer qualquer diligência, que será 
realizada, ou não, a juízo da autoridade.

Art. 14-A. Nos casos em que servidores 
vinculados às instituições dispostas no art. 
144 da Constituição Federal figurarem 
como investigados em inquéritos policiais, 
inquéritos policiais militares e demais 
procedimentos extrajudiciais, cujo objeto 
for a investigação de fatos relacionados ao 
uso da força letal praticados no exercício 
profissional, de forma consumada ou 
tentada, incluindo as situações dispostas 
no art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 (Código Penal), 
o indiciado poderá constituir defen-
sor.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019) (Vigência)

§ 1º Para os casos previstos 
no caput deste artigo, o investigado 
deverá ser citado da instauração do 
procedimento investigatório, podendo 
constituir defensor no prazo de até 
48 (quarenta e oito) horas a contar do 
recebimento da citação.     (Incluído pela 
Lei nº 13.964, de 2019)      (Vigência)

§ 2º Esgotado o prazo disposto 
no § 1º deste artigo com ausência 
de nomeação de defensor pelo 
investigado, a autoridade responsável 
pela investigação deverá intimar a 
instituição a que estava vinculado o 
investigado à época da ocorrência 
dos fatos, para que essa, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, indique 
defensor para a representação do 
investigado.     (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)      (Vigência)

§ 3º Havendo necessidade de 
indicação de defensor nos termos 
do § 2º deste artigo, a defesa caberá 
preferencialmente à Defensoria Pública, 
e, nos locais em que ela não estiver 
instalada, a União ou a Unidade da 
Federação correspondente à respectiva 
competência territorial do procedimento 
instaurado deverá disponibilizar 
profissional para acompanhamento 
e realização de todos os atos 
relacionados à defesa administrativa 
do investigado.       (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)       (Vigência)

§ 4º A indicação do profissional a que 
se refere o § 3º deste artigo deverá ser 
precedida de manifestação de que não 
existe defensor público lotado na área 
territorial onde tramita o inquérito e 
com atribuição para nele atuar, hipótese 
em que poderá ser indicado profissional 
que não integre os quadros próprios 
da Administração. (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)       (Vigência)

§ 5º Na hipótese de não atuação 
da Defensoria Pública, os custos 
com o patrocínio dos interesses dos 
investigados nos procedimentos 
de que trata este artigo correrão 
por conta do orçamento próprio da 
instituição a que este esteja vinculado 
à época da ocorrência dos fatos 
investigados. (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)       (Vigência)

§ 6º As disposições constantes 
deste artigo se aplicam aos servidores 
militares vinculados às instituições 
dispostas no art. 142 da Constituição 
Federal, desde que os fatos investigados 
digam respeito a missões para a Garantia 
da Lei e da Ordem.     (Incluído pela Lei 
nº 13.964, de 2019)      (Vigência)

Art. 15.  Se o indiciado for menor, ser-
-lhe-á nomeado curador pela autorida-
de policial.

Art. 16.  O Ministério Público não po-
derá requerer a devolução do inquérito 
à autoridade policial, senão para novas 
diligências, imprescindíveis ao ofereci-
mento da denúncia.

Art. 17.  A autoridade policial não po-
derá mandar arquivar autos de inquérito.

Art. 18.  Depois de ordenado o ar-
quivamento do inquérito pela autori-
dade judiciária, por falta de base para a 
denúncia, a autoridade policial poderá 
proceder a novas pesquisas, se de ou-
tras provas tiver notícia.

Art. 19.  Nos crimes em que não cou-
ber ação pública, os autos do inquérito 
serão remetidos ao juízo competente, 
onde aguardarão a iniciativa do ofendi-
do ou de seu representante legal, ou se-
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rão entregues ao requerente, se o pedir, 
mediante traslado.

Art. 20.  A autoridade assegurará no 
inquérito o sigilo necessário à elucida-
ção do fato ou exigido pelo interesse da 
sociedade.

Parágrafo único.  Nos atestados de 
antecedentes que lhe forem solicitados, 
a autoridade policial não poderá men-
cionar quaisquer anotações referentes 
a instauração de inquérito contra os re-
querentes.    (Redação dada pela Lei nº 
12.681, de 2012)

Art. 21.  A incomunicabilidade do in-
diciado 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 incomunicabilida-
de, que não excederá de três dias, será 
decretada por despacho fundamentado 
do Juiz, a requerimento da autoridade 
policial, ou do órgão do Ministério Pú-
blico, respeitado, em qualquer hipó-
tese, 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)   (Redação dada pela Lei nº 5.010, 
de 30.5.1966)

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 in-
quéritos a que esteja procedendo, orde-
nar diligências em circunscrição de outra, 
independentemente de precatórias ou 
requisições, e bem assim providenciará, 
até que compareça a autoridade compe-
tente, sobre qualquer fato que ocorra em 
sua presença, noutra circunscrição.

Art. 23.  Ao fazer a remessa dos autos 
do inquérito ao juiz competente, a autori-
dade policial oficiará ao Instituto de Iden-
tificação e Estatística, ou repartição con-
gênere, mencionando o juízo a que tive-
rem sido distribuídos, e os dados relativos 
à infração penal e à pessoa do indiciado.

DA AÇÃO PENAL: Art. 24 a 62

TÍTULO III
DA AÇÃO PENAL

Art. 24.  Nos crimes de ação públi-
ca, esta será promovida por denúncia 
do Ministério Público, mas dependerá, 
quando a lei o exigir, de requisição do 
Ministro da Justiça, ou de representação 
do ofendido ou de quem tiver qualidade 
para representá-lo.

§ 1o  No caso de morte do ofendido ou 
quando declarado ausente por decisão 
judicial, o direito de representação 
passará ao cônjuge, ascendente, 
descendente ou irmão.   (Parágrafo 
único renumerado pela Lei nº 8.699, de 
27.8.1993)

§ 2o  Seja qual for o crime, quando 
praticado em detrimento do patrimônio 
ou interesse da União, Estado e Município, 
a ação penal será pública.   (Incluído pela 
Lei nº 8.699, de 27.8.1993)

Art. 25.  A representação será irretra-
tável, depois de oferecida a denúncia.

Art. 26.  A ação penal, nas contraven-
ções, será iniciada com o auto de prisão 
em flagrante ou por meio de portaria 
expedida pela autoridade judiciária ou 
policial.

Art. 27.  Qualquer pessoa do povo 
poderá provocar a iniciativa do Minis-
tério Público, nos casos em que caiba a 
ação pública, fornecendo-lhe, por escri-
to, informações sobre o fato e a autoria 
e indicando o tempo, o lugar e os ele-
mentos de convicção.

Art. 28. Ordenado o arquivamento do in-
quérito policial ou de quaisquer elementos 
informativos da mesma natureza, o órgão 
do Ministério Público comunicará à vítima, 
ao investigado e à autoridade policial e en-
caminhará os autos para a instância de re-
visão ministerial para fins de homologação, 
na forma da lei.      (Redação dada pela Lei 
nº 13.964, de 2019)       (Vigência)   (Vide 
ADI 6.298)    (Vide ADI 6.300)       (Vide ADI 
6.305)

§ 1º Se a vítima, ou seu representante 
legal, não concordar com o arquivamento 
do inquérito policial, poderá, no prazo 
de 30 (trinta) dias do recebimento da 
comunicação, submeter a matéria à 
revisão da instância competente do 
órgão ministerial, conforme dispuser a 
respectiva lei orgânica.      (Incluído pela 
Lei nº 13.964, de 2019)      (Vigência)

§ 2º Nas ações penais relativas 
a crimes praticados em detrimento 
da União, Estados e Municípios, a 
revisão do arquivamento do inquérito 
policial poderá ser provocada pela 
chefia do órgão a quem couber a sua 
representação judicial.(Incluído pela Lei 
nº 13.964, de 2019)      (Vigência)
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Art. 28-A. Não sendo caso de arqui-
vamento e tendo o investigado con-
fessado formal e circunstancialmente a 
prática de infração penal sem violência 
ou grave ameaça e com pena mínima 
inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério 
Público poderá propor acordo de não 
persecução penal, desde que necessá-
rio e suficiente para reprovação e pre-
venção do crime, mediante as seguintes 
condições ajustadas cumulativa e al-
ternativamente:    (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)      (Vigência)

I - reparar o dano ou restituir a coisa 
à vítima, exceto na impossibilidade de 
fazê-lo;     (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019)      (Vigência)

II - renunciar voluntariamente a bens 
e direitos indicados pelo Ministério Pú-
blico como instrumentos, produto ou 
proveito do crime;     (Incluído pela Lei 
nº 13.964, de 2019)      (Vigência)

III - prestar serviço à comunidade ou 
a entidades públicas por período cor-
respondente à pena mínima cominada 
ao delito diminuída de um a dois terços, 
em local a ser indicado pelo juízo da 
execução, na forma do art. 46 do De-
creto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 (Código Penal);  (Incluído pela Lei 
nº 13.964, de 2019)      (Vigência)

IV - pagar prestação pecuniária, a ser 
estipulada nos termos do art. 45 do Decre-
to-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal), a entidade pública ou de 
interesse social, a ser indicada pelo juízo da 
execução, que tenha, preferencialmente, 
como função proteger bens jurídicos iguais 
ou semelhantes aos aparentemente lesados 
pelo delito; ou       (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)      (Vigência)

V - cumprir, por prazo determinado, 
outra condição indicada pelo Ministé-
rio Público, desde que proporcional e 
compatível com a infração penal impu-
tada.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)      (Vigência)

§ 1º Para aferição da pena mínima 
cominada ao delito a que se refere 
o caput deste artigo, serão consideradas 
as causas de aumento e diminuição 
aplicáveis ao caso concreto.     (Incluído 
pela Lei nº 13.964, de 2019)      (Vigência)

§ 2º O disposto no caput deste 
artigo não se aplica nas seguintes 
hipóteses:     (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019)      (Vigência)

I - se for cabível transação penal de 
competência dos Juizados Especiais Cri-
minais, nos termos da lei;      (Incluído pela 
Lei nº 13.964, de 2019)      (Vigência)

II - se o investigado for reincidente 
ou se houver elementos probatórios 
que indiquem conduta criminal habi-
tual, reiterada ou profissional, exceto se 
insignificantes as infrações penais pre-
téritas;    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)      (Vigência)

III - ter sido o agente beneficiado 
nos 5 (cinco) anos anteriores ao co-
metimento da infração, em acordo de 
não persecução penal, transação penal 
ou suspensão condicional do proces-
so; e    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)      (Vigência)

IV - nos crimes praticados no âmbito 
de violência doméstica ou familiar, ou 
praticados contra a mulher por razões 
da condição de sexo feminino, em fa-
vor do agressor.    (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)      (Vigência)

§ 3º O acordo de não persecução 
penal será formalizado por escrito e será 
firmado pelo membro do Ministério 
Público, pelo investigado e por seu 
defensor.     (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019)      (Vigência)

§ 4º Para a homologação do acordo 
de não persecução penal, será realizada 
audiência na qual o juiz deverá verificar 
a sua voluntariedade, por meio da oitiva 
do investigado na presença do seu 
defensor, e sua legalidade.  (Incluído pela 
Lei nº 13.964, de 2019)      (Vigência)

§ 5º Se o juiz considerar inadequadas, 
insuficientes ou abusivas as condições 
dispostas no acordo de não 
persecução penal, devolverá os autos 
ao Ministério Público para que seja 
reformulada a proposta de acordo, 
com concordância do investigado e seu 
defensor.    (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019)      (Vigência)

§ 6º Homologado judicialmente o 
acordo de não persecução penal, o juiz 
devolverá os autos ao Ministério Público 
para que inicie sua execução perante o 
juízo de execução penal.    (Incluído pela 
Lei nº 13.964, de 2019)      (Vigência)

§ 7º O juiz poderá recusar 
homologação à proposta que não 
atender aos requisitos legais ou quando 
não for realizada a adequação a que se 
refere o § 5º deste artigo.     (Incluído pela 
Lei nº 13.964, de 2019)      (Vigência)

§ 8º Recusada a homologação, o 
juiz devolverá os autos ao Ministério 
Público para a análise da necessidade de 
complementação das investigações ou o 
oferecimento da denúncia.     (Incluído 
pela Lei nº 13.964, de 2019)      (Vigência)

§ 9º A vítima será intimada 
da homologação do acordo de 
não persecução penal e de seu 
descumprimento.     (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)      (Vigência)

§ 10. Descumpridas quaisquer das 
condições estipuladas no acordo de não 
persecução penal, o Ministério Público 
deverá comunicar ao juízo, para fins de 
sua rescisão e posterior oferecimento de 
denúncia.    (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019)      (Vigência)

§ 11. O descumprimento do 
acordo de não persecução penal 
pelo investigado também poderá 
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ser utilizado pelo Ministério Público 
como justificativa para o eventual não 
oferecimento de suspensão condicional 
do processo. (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019)      (Vigência)

§ 12. A celebração e o cumprimento 
do acordo de não persecução penal não 
constarão de certidão de antecedentes 
criminais, exceto para os fins previstos no 
inciso III do § 2º deste artigo.   (Incluído 
pela Lei nº 13.964, de 2019)      (Vigência)

§ 13. Cumprido integralmente o 
acordo de não persecução penal, o 
juízo competente decretará a extinção 
de punibilidade.    (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)      (Vigência)

§ 14. No caso de recusa, por parte do 
Ministério Público, em propor o acordo 
de não persecução penal, o investigado 
poderá requerer a remessa dos autos a 
órgão superior, na forma do art. 28 deste 
Código.    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)      (Vigência)

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, repudiá-la 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. 31.  No caso de morte do ofendi-
do ou quando declarado ausente por de-
cisão judicial, o direito de oferecer queixa 
ou prosseguir na ação passará ao cônju-
ge, ascendente, descendente ou irmão.

Art. 32.  Nos crimes de ação priva-
da, o juiz, a requerimento da parte que 
comprovar a sua pobreza, nomeará ad-
vogado para promover a ação penal.

§ 1o  Considerar-se-á pobre a pessoa 
que não puder prover às despesas do 
processo, sem privar-se dos recursos 
indispensáveis ao próprio sustento ou 
da família.

§ 2o  Será prova suficiente de pobreza 
o atestado da autoridade policial em 
cuja circunscrição residir o ofendido.

Art. 33.  Se o ofendido for menor de 
18 anos, ou mentalmente enfermo, ou 

retardado mental, e não tiver represen-
tante legal, ou colidirem os interesses 
deste com os daquele, o direito de quei-
xa poderá ser exercido por curador es-
pecial, nomeado, de ofício ou a reque-
rimento do Ministério Público, pelo juiz 
competente para o processo penal.

Art. 34.  Se o ofendido for menor de 
21 e maior de 18 anos, o direito de quei-
xa poderá ser exercido por ele ou por 
seu representante legal.

Art. 35.    (Revogado pela Lei nº 9.520, 
de 27.11.1997)

Art. 36.  Se comparecer mais de uma 
pessoa com direito de queixa, terá pre-
ferência o cônjuge, e, em seguida, o pa-
rente mais próximo na ordem de enu-
meração constante do art. 31, podendo, 
entretanto, qualquer delas prosseguir 
na ação, caso o querelante desista da 
instância ou a abandone.

Art. 37.  As fundações, associações ou 
sociedades legalmente constituídas po-
derão exercer a ação penal, devendo ser 
representadas por quem os respectivos 
contratos ou estatutos designarem ou, 
no silêncio destes, pelos seus diretores 
ou sócios-gerentes.

Art. 38.  Salvo disposição em contrá-
rio, o ofendido, ou seu representante 
legal, decairá no direito de queixa ou de 
representação, se não o exercer dentro 
do prazo de seis meses, contado do dia 
em que vier a saber quem é o autor do 
crime, ou, no caso do art. 29, do dia em 
que se esgotar o prazo para o ofereci-
mento da denúncia.

Parágrafo único.  Verificar-se-á a de-
cadência do direito de queixa ou repre-
sentação, dentro do mesmo prazo, nos 
casos dos arts. 24, parágrafo único, e 31.

Art. 39.  O direito de representação 
poderá ser exercido, pessoalmente ou 
por procurador com poderes especiais, 
mediante declaração, escrita ou oral, fei-
ta ao juiz, ao órgão do Ministério Públi-
co, 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.
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§ 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. 40.  Quando, em autos ou papéis 
de que conhecerem, os juízes ou tribu-
nais verificarem a existência de crime de 
ação pública, remeterão ao Ministério 
Público as cópias e os documentos ne-
cessários ao oferecimento da denúncia.

Art. 41.  A denúncia ou queixa conte-
rá a exposição do fato criminoso, com 
todas as suas circunstâncias, a qualifi-
cação do acusado ou esclarecimentos 
pelos quais se possa identificá-lo, a clas-
sificação do crime e, quando necessário, 
o rol das testemunhas.

Art. 42.  O Ministério Público não po-
derá desistir da ação penal.

Art. 43.    (Revogado pela Lei nº 
11.719, de 2008).

Art. 44.  A queixa poderá ser dada 
por procurador com poderes espe-
ciais, devendo constar do instrumento 
do mandato o nome do querelante e a 
menção do fato criminoso, salvo quan-
do tais esclarecimentos dependerem de 
diligências que devem ser previamente 
requeridas no juízo criminal.

Art. 45.  A queixa, ainda quando a 
ação penal for privativa do ofendido, 
poderá ser aditada pelo Ministério Pú-
blico, a quem caberá intervir em todos 
os termos subsequentes do processo.

Art. 46.  O prazo para oferecimento 
da denúncia, estando o réu preso, será 
de 5 dias, contado da data em que o 
órgão do Ministério Público receber os 
autos do inquérito policial, e de 15 dias, 
se o réu estiver solto ou afiançado. No 
último caso, se houver devolução do 
inquérito à autoridade policial (art. 16), 
contar-se-á o prazo da data em que o 
órgão do Ministério Público receber no-
vamente os autos.

§ 1o  Quando o Ministério Público 
dispensar o inquérito policial, o prazo 
para o oferecimento da denúncia 
contar-se-á da data em que tiver 
recebido as peças de informações ou a 
representação

§  2o  O prazo para o aditamento da 
queixa será de 3 dias, contado da data em 
que o órgão do Ministério Público receber 
os autos, e, se este não se pronunciar 
dentro do tríduo, entender-se-á que não 
tem o que aditar, prosseguindo-se nos 
demais termos do processo.

Art. 47.  Se o Ministério Público julgar 
necessários maiores esclarecimentos e 
documentos complementares ou novos 
elementos de convicção, deverá requisi-
tá-los, diretamente, de quaisquer auto-
ridades ou funcionários que devam ou 
possam fornecê-los.

Art. 48.  A queixa contra qualquer dos 
autores do crime obrigará ao processo 
de todos, e o Ministério Público velará 
pela sua indivisibilidade.

Art. 49.  A renúncia ao exercício do 
direito de queixa, em relação a um dos 
autores do crime, a todos se estenderá.

Art. 50.  A renúncia expressa constará 
de declaração assinada pelo ofendido, 
por seu representante legal ou procura-
dor com poderes especiais.

Parágrafo único.  A renúncia do repre-
sentante legal do menor que houver com-
pletado 18 (dezoito) anos não privará este 
do direito de queixa, nem a renúncia do 
último excluirá o direito do primeiro.

Art. 51.  O perdão concedido a um 
dos querelados aproveitará a todos, 
sem que produza, todavia, efeito em re-
lação ao que o recusar.

Art. 52.  Se o querelante for menor de 
21 e maior de 18 anos, o direito de per-
dão poderá ser exercido por ele ou por 
seu representante legal, mas o perdão 
concedido por um, havendo oposição 
do outro, não produzirá efeito.

Art. 53.  Se o querelado for mental-
mente enfermo ou retardado mental e 
não tiver representante legal, ou colidi-
rem os interesses deste com os do que-
relado, a aceitação do perdão caberá ao 
curador que o juiz Ihe nomear.

Art. 54.  Se o querelado for menor de 
21 anos, observar-se-á, quanto à acei-
tação do perdão, o disposto no art. 52.

Art. 55.  O perdão poderá ser aceito 
por procurador com poderes especiais.

Art. 56.  Aplicar-se-á ao perdão extra-
processual expresso o disposto no art. 50.

Art. 57.  A renúncia tácita e o perdão 
tácito admitirão todos os meios de prova.

Art. 58.  Concedido o perdão, me-
diante declaração expressa nos autos, o 
querelado será intimado a dizer, dentro 
de três dias, se o aceita, devendo, ao 
mesmo tempo, ser cientificado de que o 
seu silêncio importará aceitação.

Parágrafo único.  Aceito o perdão, o 
juiz julgará extinta a punibilidade.

Art. 59.  A aceitação do perdão fora 
do processo constará de declaração as-
sinada pelo querelado, por seu repre-
sentante legal ou procurador com po-
deres especiais.

Art. 60.  Nos casos em que somente 
se procede mediante queixa, conside-
rar-se-á perempta a ação penal:

I - quando, iniciada esta, o querelan-
te deixar de promover o andamento do 
processo durante 30 dias seguidos;

II - quando, falecendo o querelante, 
ou sobrevindo sua incapacidade, não 
comparecer em juízo, para prosseguir 
no processo, dentro do prazo de 60 
(sessenta) dias, qualquer das pessoas a 
quem couber fazê-lo, ressalvado o dis-
posto no art. 36;
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 III - quando o querelante deixar de 
comparecer, sem motivo justificado, a 
qualquer ato do processo a que deva estar 
presente, ou deixar de formular o pedido 
de condenação nas alegações finais;

IV - quando, sendo o querelante pes-
soa jurídica, esta se extinguir sem deixar 
sucessor.

Art. 61.  Em qualquer fase do proces-
so, o juiz, se reconhecer extinta a punibi-
lidade, deverá declará-lo de ofício.

Parágrafo único.  No caso de requeri-
mento do Ministério Público, do querelan-
te ou do réu, o juiz mandará autuá-lo em 
apartado, ouvirá a parte contrária e, se o 
julgar conveniente, concederá o prazo de 
cinco dias para a prova, proferindo a deci-
são dentro de cinco dias ou reservando-se 
para apreciar a matéria na sentença final.

Art. 62.  No caso de morte do acusa-
do, o juiz somente à vista da certidão de 
óbito, e depois de ouvido o Ministério 
Público, declarará extinta a punibilidade.

DA PRISÃO, DAS MEDIDAS 
CAUTELARES E DA LIBERDADE 
PROVISÓRIA: ART. 282 A 310

TÍTULO IX
DA PRISÃO, DAS MEDIDAS CAUTE-

LARES E DA LIBERDADE PROVISÓRIA 
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 

2011).
CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Fique Atento!

A restrição da liberdade é 
medida excepcional na natu-
reza humana. Aqui, a despeito 
da existência de “prisões pe-
nais” - estudadas pelo direito 
penal e pela execução penal 
- e da “prisão civil” (em caso 
de dívida de alimentos) - estu-
dada pelo direito constitucio-
nal, pelo direito internacional, 
e pelo direito civil - somente 
se estudará as tipicamente 
denominadas “prisões proces-
suais”, decretadas durante a 
fase investigatória ou judicial.

Art. 282.  As medidas cautelares pre-
vistas 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 instru-
ção criminal e, nos casos expressamen-
te previstos, para evitar a prática de 
infrações penais;   (Incluído pela Lei nº 
12.403, de 2011).

II - adequação da medida à gravi-
dade 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 a requerimento das 
partes ou, quando no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade 
policial ou mediante requerimento do 
Ministério Público. (Redação dada pela Lei 
nº 13.964, de 2019)

§ 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, para se manifestar no 
prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada 
de cópia do requerimento e das peças 
necessárias, permanecendo os autos em 
juízo, e os casos de urgência ou de perigo 
deverão ser justificados e fundamentados 
em decisão que contenha elementos 
do caso concreto que justifiquem essa 
medida excepcional.     (Redação dada 
pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 4º No caso de descumprimento de 
qualquer das obrigações impostas, o juiz, 
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, 
nos termos do parágrafo único do art. 
312 deste Código.     (Redação dada pela 
Lei nº 13.964, de 2019)

§ 5º O juiz poderá, de ofício ou a 
pedido das partes, 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.   (Redação 
dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 6º A prisão preventiva somente será 
determinada quando não for cabível a sua 
substituição por outra medida cautelar, 
observado o art. 319 deste Código, e o 
não cabimento da substituição por outra 
medida cautelar deverá ser justificado 
de forma fundamentada nos elementos 
presentes do caso concreto, de forma 
individualizada.      (Redação dada pela 
Lei nº 13.964, de 2019)
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Art. 283. Ninguém poderá ser preso 
senão em flagrante delito ou por ordem 
escrita e fundamentada da autoridade 
judiciária competente, em decorrên-
cia de prisão cautelar ou em virtude 
de condenação criminal transitada em 
julgado.      (Redação dada pela Lei nº 
13.964, de 2019)

§ 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. 284.  Não será permitido o em-
prego de força, salvo a indispensável no 
caso de resistência ou de tentativa de 
fuga do preso.

Art. 285.  A autoridade que ordenar 
a prisão fará expedir o respectivo man-
dado.

Parágrafo único.  O mandado de pri-
são:

a) será lavrado pelo escrivão e assina-
do pela autoridade;

b) designará a pessoa, que tiver de 
ser presa, por seu nome, alcunha ou si-
nais característicos;

c) mencionará a infração penal que 
motivar a prisão;

d) declarará o valor da fiança arbitra-
da, quando afiançável a infração;

e) será dirigido a quem tiver qualida-
de para dar-lhe execução.

Art. 286.  O mandado será passado 
em duplicata, e o executor entregará ao 
preso, logo depois da prisão, um dos 
exemplares com declaração do dia, hora 
e lugar da diligência. Da entrega deverá 
o preso passar recibo no outro exemplar; 
se recusar, não souber ou não puder es-
crever, o fato será mencionado em de-
claração, assinada por duas testemunhas.

Art. 287. Se a infração for inafian-
çável, a falta de exibição do mandado 
não obstará a prisão, e o preso, em tal 
caso, será imediatamente apresentado 
ao juiz que tiver expedido o mandado, 
para a realização de audiência de cus-
tódia. (Redação dada pela Lei nº 13.964, 
de 2019)

Art. 288.  Ninguém será recolhido à 
prisão, sem que seja exibido o manda-
do ao respectivo diretor ou carcereiro, 
a quem será entregue cópia assinada 
pelo executor ou apresentada a guia 
expedida pela autoridade competente, 
devendo ser passado recibo da entrega 
do preso, com declaração de dia e hora.

Parágrafo único.  O recibo poderá ser 
passado no próprio exemplar do man-
dado, se este for o documento exibido.

Art. 289.  Quando o acusado estiver 
no território nacional, fora da jurisdição 
do juiz processante, será deprecada a 
sua prisão, devendo constar da preca-
tória o inteiro teor do mandado.   (Re-
dação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

§ 1o  Havendo urgência, o juiz poderá 
requisitar a prisão por qualquer meio de 
comunicação, do qual deverá constar o 
motivo da prisão, bem como o valor da 
fiança se arbitrada.  (Incluído pela Lei nº 
12.403, de 2011).

§ 2o  A autoridade a quem se fizer 
a requisição tomará as precauções 
necessárias para averiguar a autenticidade 
da comunicação.   (Incluído pela Lei nº 
12.403, de 2011).

§ 3o  O juiz processante deverá 
providenciar a remoção do preso 
no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, contados da efetivação da 
medida.   (Incluído pela Lei nº 12.403, 
de 2011).

Art. 289-A.  O juiz competente provi-
denciará o imediato registro do manda-
do de prisão em banco de dados man-
tido pelo Conselho Nacional de Justiça 
para essa finalidade.   (Incluído pela Lei 
nº 12.403, de 2011).

§ 1o  Qualquer agente policial 
poderá efetuar a prisão determinada 
no mandado de prisão registrado no 
Conselho Nacional de Justiça, ainda que 
fora da competência territorial do juiz 
que o expediu.   (Incluído pela Lei nº 
12.403, de 2011).

§ 2o  Qualquer agente policial poderá 
efetuar a prisão decretada, ainda que sem 
registro no Conselho Nacional de Justiça, 
adotando as precauções necessárias 
para averiguar a autenticidade do 
mandado e comunicando ao juiz que 
a decretou, devendo este providenciar, 
em seguida, o registro do mandado na 
forma do caput deste artigo.   (Incluído 
pela Lei nº 12.403, de 2011).

§ 3o  A prisão será imediatamente 
comunicada ao juiz do local de 
cumprimento da medida o qual 
providenciará a certidão extraída do 
registro do Conselho Nacional de 
Justiça e informará ao juízo que a 
decretou.   (Incluído pela Lei nº 12.403, 
de 2011).
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§ 4o  O preso será informado de 
seus direitos, nos termos do inciso LXIII 
do art. 5o da Constituição Federal e, 
caso o autuado não informe o nome 
de seu advogado, será comunicado à 
Defensoria Pública.   (Incluído pela Lei 
nº 12.403, de 2011).

§ 5o  Havendo dúvidas das autoridades 
locais sobre a legitimidade da pessoa 
do executor ou sobre a identidade do 
preso, aplica-se o disposto no § 2o do 
art. 290 deste Código.   (Incluído pela 
Lei nº 12.403, de 2011).

§ 6o  O Conselho Nacional de Justiça 
regulamentará o registro do mandado 
de prisão a que se refere o caput deste 
artigo.   (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 au-
toridade local, que, depois de lavrado, 
se for o caso, o auto de flagrante, provi-
denciará para a remoção do preso.

§ 1o - Entender-se-á que o executor 
vai em perseguição do réu, quando:

a) tendo-o avistado, for perseguin-
do-o sem interrupção, embora depois o 
tenha perdido de vista;

b) sabendo, por indícios ou informa-
ções fidedignas, que o réu tenha passa-
do, há pouco tempo, em tal ou qual di-
reção, 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.

Art. 291.  A prisão em virtude de man-
dado entender-se-á feita desde que o 
executor, fazendo-se conhecer do réu, 
Ihe apresente o mandado e o intime a 
acompanhá-lo.

Art. 292.  Se houver, ainda que por 
parte de terceiros, resistência à prisão 
em flagrante ou à determinada por au-
toridade competente, o executor e as 
pessoas que o auxiliarem poderão usar 
dos meios necessários para defender-
-se ou para vencer a resistência, do que 
tudo se lavrará auto subscrito também 
por duas testemunhas.

Parágrafo único.  É vedado o uso de alge-
mas em mulheres grávidas durante os atos 
médico-hospitalares preparatórios para a 
realização do parto e durante o trabalho 
de parto, bem como em mulheres durante 
o período de puerpério imediato. (Redação 
dada pela Lei nº 13.434, de 2017)

Art. 293.  Se o executor do manda-
do verificar, com segurança, que o réu 
entrou ou se encontra em alguma casa, 

o morador será intimado a entregá-lo, 
à vista da ordem de prisão. Se não for 
obedecido imediatamente, o executor 
convocará duas testemunhas e, sendo 
dia, entrará à força na casa, arrombando 
as portas, se preciso; sendo noite, o exe-
cutor, depois da intimação ao morador, 
se não for atendido, fará guardar todas 
as saídas, tornando a casa incomunicá-
vel, e, logo que amanheça, arrombará as 
portas e efetuará a prisão.

Parágrafo único.  O morador que se 
recusar a entregar o réu oculto em sua 
casa será levado à presença da autori-
dade, para que se proceda contra ele 
como for de direito.

Art. 294.  No caso de prisão em fla-
grante, observar-se-á o disposto no ar-
tigo anterior, no que for aplicável.

Art. 295.  Serão recolhidos a quartéis 
ou a prisão especial, à disposição da au-
toridade competente, quando sujeitos a 
prisão antes de condenação definitiva:

I - os ministros de Estado;
II - os governadores ou interventores 

de Estados ou Territórios, o prefeito do 
Distrito Federal, seus respectivos secre-
tários, os prefeitos municipais, os verea-
dores e os chefes de Polícia;  (Redação 
dada pela Lei nº 3.181, de 11.6.1957)

III - os membros do Parlamento Na-
cional, do Conselho de Economia Nacio-
nal e das Assembleias Legislativas dos 
Estados;

IV - os cidadãos inscritos no “Livro de 
Mérito”;

V – os oficiais das Forças Armadas e 
os militares dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Territórios;   (Redação dada 
pela Lei nº 10.258, de 11.7.2001)

VI - os magistrados;
VII - os diplomados por qualquer das 

faculdades superiores da República;
VIII - os ministros de confissão reli-

giosa;
IX - os ministros do Tribunal de Contas;
X - os cidadãos que já tiverem exerci-

do efetivamente a função de jurado, sal-
vo quando excluídos da lista por motivo 
de incapacidade para o exercício daque-
la função;

XI - os delegados de polícia e os 
guardas-civis dos Estados e Territórios, 
ativos e inativos.   (Redação dada pela 
Lei nº 5.126, de 20.9.1966)
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§ 1o A prisão especial, prevista neste 
Código ou em outras leis, consiste 
exclusivamente no recolhimento em local 
distinto da prisão comum.   (Incluído 
pela Lei nº 10.258, de 11.7.2001)

§ 2o Não havendo estabelecimento 
específico para o preso especial, este 
será recolhido em cela distinta do 
mesmo estabelecimento.   (Incluído pela 
Lei nº 10.258, de 11.7.2001)

§ 3o A cela especial poderá consistir 
em alojamento coletivo, atendidos os 
requisitos de salubridade do ambiente, 
pela concorrência dos fatores de 
aeração, insolação e condicionamento 
térmico adequados à existência 
humana.   (Incluído pela Lei nº 10.258, de 
11.7.2001)

§ 4o O preso especial não será 
transportado juntamente com o preso 
comum.   (Incluído pela Lei nº 10.258, 
de 11.7.2001)

§ 5o Os demais direitos e deveres 
do preso especial serão os mesmos do 
preso comum.   (Incluído pela Lei nº 
10.258, de 11.7.2001)

Art. 296.  Os inferiores e praças de pré, 
onde for possível, serão recolhidos à pri-
são, em estabelecimentos militares, de 
acordo com os respectivos regulamentos.

Art. 297.  Para o cumprimento de 
mandado expedido pela autoridade 
judiciária, a autoridade policial poderá 
expedir tantos outros quantos neces-
sários às diligências, devendo neles ser 
fielmente reproduzido o teor do man-
dado original.

Art. 298.      (Revogado pela Lei nº 
12.403, de 2011).

Art. 299.  A captura poderá ser requi-
sitada, à vista de mandado judicial, por 
qualquer meio de comunicação, toma-
das pela autoridade, a quem se fizer a re-
quisição, as precauções necessárias para 
averiguar a autenticidade desta.  (Reda-
ção dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 300.  As pessoas presas proviso-
riamente ficarão separadas das que já es-
tiverem definitivamente condenadas, nos 
termos da lei de execução penal.  (Reda-
ção dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Parágrafo único.  O militar preso em 
flagrante delito, após a lavratura dos 
procedimentos legais, será recolhido a 
quartel da instituição a que pertencer, 

onde ficará preso à disposição das auto-
ridades competentes.  (Incluído pela Lei 
nº 12.403, de 2011).

CAPÍTULO II
DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Fique Atento!

A prisão em flagrante consiste 
numa medida de autodefesa 
da sociedade, caracterizada 
pela privação da liberdade de 
locomoção daquele que é sur-
preendido em situação de fla-
grância, independentemente 
de prévia autorização judicial. 
A própria Constituição Federal 
autoriza a prisão em flagrante, 
em seu art. 5º, LXI, o qual afir-
ma que “ninguém será preso 
senão em flagrante delito...”
A expressão “flagrante” deriva 
do latim “flagrare”, que signifi-
ca “queimar”, “arder”. Isso ser-
ve para demonstrar que o de-
lito em flagrante é o delito que 
está “ardendo”, “queimando”, 
“que acaba de acontecer”.
Por isso, qualquer do povo po-
derá, e as autoridades policiais 
e seus agentes deverão pren-
der quem quer que seja en-
contrado em flagrante delito.

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 au-

toridade, 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 in-
fração.

Art. 303.  Nas infrações permanentes, 
entende-se o agente em flagrante delito 
enquanto não cessar a permanência.

Art. 304. Apresentado o preso à au-
toridade competente, ouvirá esta o con-
dutor e colherá, desde logo, sua assina-
tura, entregando a este cópia do termo 
e recibo de entrega do preso. Em segui-
da, procederá à oitiva das testemunhas 
que o acompanharem e ao interrogató-
rio 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)
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§ 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 
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 comu-
nicados imediatamente ao juiz compe-
tente, ao Ministério Público e à família 
do preso ou à pessoa por ele indica-
da.   (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, cons-
tarão do auto a narração deste fato, a 
voz de prisão, as declarações que fizer 
o preso e os depoimentos das testemu-
nhas, sendo tudo assinado pela autori-
dade, pelo preso e pelas testemunhas e 
remetido imediatamente ao juiz a quem 
couber tomar conhecimento do fato de-
lituoso, se não o for a autoridade que 
houver presidido o auto.

Art. 308.  Não havendo autoridade no 
lugar em que se tiver efetuado a prisão, 
o preso será logo apresentado à do lu-
gar mais próximo.

Art. 309.  Se o réu se livrar solto, de-
verá ser posto em liberdade, depois de 
lavrado o auto de prisão em flagrante.

Art. 310. Após receber o auto de pri-
são em flagrante, no prazo máximo de 
até 24 (vinte e quatro) horas após a rea-
lização da prisão, o juiz deverá promover 
audiência de custódia com a presença 
do acusado, seu advogado constituído 
ou membro da Defensoria Pública e o 
membro do Ministério Público, e, nessa 
audiência, o juiz deverá, fundamentada-
mente:       (Redação dada pela Lei nº 
13.964, de 2019)      (Vigência)

I - relaxar a prisão ilegal; ou   (Incluí-
do 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 di-
versas 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).

§ 1º Se o juiz verificar, pelo auto 
de prisão em flagrante, que o agente 
praticou o fato em qualquer das 
condições constantes dos incisos I, II ou 
III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Códi-
go Penal), poderá, fundamentadamente, 
conceder ao acusado liberdade provisó-
ria, mediante termo de comparecimento 
obrigatório a todos os atos processuais, 
sob pena de revogação.    (Renumerado 
do parágrafo único pela Lei nº 13.964, 
de 2019)     (Vigência)

§ 2º Se o juiz verificar que o agente é 
reincidente ou que integra organização 
criminosa armada ou milícia, ou que 
porta arma de fogo de uso restrito, deverá 
denegar a liberdade provisória, com ou 
sem medidas cautelares. (Incluído pela 
Lei nº 13.964, de 2019)    (Vigência)

§ 3º A autoridade que deu causa, 
sem motivação idônea, à não realização 
da audiência de custódia no prazo 
estabelecido no caput deste artigo 
responderá administrativa, civil e 
penalmente pela omissão.   (Incluído pela 
Lei nº 13.964, de 2019)       (Vigência)
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§ 4º Transcorridas 24 (vinte e 
quatro) horas após o decurso do prazo 
estabelecido no caput deste artigo, a não 
realização de audiência de custódia sem 
motivação idônea ensejará também a 
ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela 
autoridade competente, sem prejuízo 
da possibilidade de imediata decretação 
de prisão preventiva.      (Incluído pela 
Lei nº 13.964, de 2019)(Vigência)    (Vide 
ADI 6.298)    (Vide ADI 6.300)       (Vide 
ADI 6.305)

DA PRISÃO PREVENTIVA: ART. 
311º A 350

CAPÍTULO III
DA PRISÃO PREVENTIVA

Fique Atento!

Em qualquer fase da investi-
gação policial ou do processo 
penal, caberá a prisão pre-
ventiva decretada pelo juiz, a 
requerimento do Ministério 
Público, do querelante ou do 
assistente, ou por represen-
tação da autoridade policial. 
(art. 311, CPP).

Art. 311. Em qualquer fase da inves-
tigação policial ou do processo penal, 
caberá a prisão preventiva decretada 
pelo juiz, a requerimento do Ministério 
Público, do querelante ou do assisten-
te, ou por representação da autoridade 
policial.       (Redação dada pela Lei nº 
13.964, de 2019)

Art. 312. A prisão preventiva poderá 
ser decretada como garantia da ordem 
pública, da ordem econômica, por con-
veniência da instrução criminal ou para 
assegurar a aplicação da lei penal, quan-
do houver prova da existência do crime 
e indício suficiente de autoria e de peri-
go gerado pelo estado de liberdade do 
imputado.       (Redação dada pela Lei nº 
13.964, de 2019)

§ 1º  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).    (Re-
dação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º A decisão que decretar a 
prisão preventiva deve ser motivada 
e fundamentada em receio de perigo 
e existência concreta de fatos novos 
ou contemporâneos que justifiquem a 
aplicação da medida adotada.    (Incluí-
do pela Lei nº 13.964, de 2019)

Art. 313.  Nos termos do art. 312 des-
te Código, será admitida a decretação 
da prisão preventiva:    (Redação dada 
pela Lei nº 12.403, de 2011).

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).

II - se tiver sido condenado por ou-
tro crime doloso, em sentença transi-
tada em julgado, ressalvado o disposto 
no inciso I do caput do art. 64 do De-
creto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal;  (Redação dada 
pela Lei nº 12.403, de 2011).

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 medidas protetivas de 
urgência;  (Redação dada pela Lei nº 
12.403, de 2011).

IV - (revogado).      (Revogado pela Lei 
nº 12.403, de 2011).

§ 1º  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.    (Redação dada pela Lei nº 
13.964, de 2019)

§ 2º Não será admitida a decretação 
da prisão preventiva com a finalidade 
de antecipação de cumprimento de 
pena ou como decorrência imediata de 
investigação criminal ou da apresentação 
ou recebimento de denúncia. (Incluído 
pela Lei nº 13.964, de 2019)

Art. 314.  A prisão preventiva em 
nenhum caso será decretada se o juiz 
verificar pelas provas constantes dos 
autos ter o agente praticado o fato nas 
condições previstas nos incisos I, II e 
III do caput do art. 23 do Decreto-Lei 
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - 
Código Penal.    (Redação dada pela Lei 
nº 12.403, de 2011).

Art. 315. A decisão que decretar, 
substituir ou denegar a prisão preventi-
va será sempre motivada e fundamenta-
da.     (Redação dada pela Lei nº 13.964, 
de 2019)

§ 1º Na motivação da decretação 
da prisão preventiva ou de qualquer 
outra cautelar, o juiz deverá indicar 
concretamente a existência de fatos 
novos ou contemporâneos que 



257

Anotações

PR
O

CE
SS

O
 P

EN
A

L

justifiquem a aplicação da medida 
adotada.  (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019)

§ 2º Não se considera fundamentada 
qualquer decisão judicial, seja ela 
interlocutória, sentença ou acórdão, 
que:      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)

I - limitar-se à indicação, à reprodu-
ção ou à paráfrase de ato normativo, 
sem explicar sua relação com a causa ou 
a questão decidida;     (Incluído pela Lei 
nº 13.964, de 2019)

II - empregar conceitos jurídicos inde-
terminados, sem explicar o motivo con-
creto de sua incidência no caso;     (In-
cluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

III - invocar motivos que se presta-
riam a justificar qualquer outra deci-
são;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)

IV - não enfrentar todos os argumen-
tos deduzidos no processo capazes de, 
em tese, infirmar a conclusão adotada 
pelo julgador;      (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)

V - limitar-se a invocar precedente 
ou enunciado de súmula, sem identificar 
seus fundamentos determinantes nem 
demonstrar que o caso sob julgamento 
se ajusta àqueles fundamentos;     (In-
cluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VI - deixar de seguir enunciado de 
súmula, jurisprudência ou precedente 
invocado pela parte, sem demonstrar a 
existência de distinção no caso em julga-
mento ou a superação do entendimen-
to.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a 
pedido das partes, revogar a prisão pre-
ventiva se, no correr da investigação ou 
do processo, verificar a falta de motivo 
para que ela subsista, bem como nova-
mente decretá-la, se sobrevierem razões 
que a justifiquem.     (Redação dada pela 
Lei nº 13.964, de 2019)     (Vigência)  

Parágrafo único. Decretada a pri-
são preventiva, deverá o órgão emis-
sor da decisão revisar a necessidade de 
sua manutenção a cada 90 (noventa) 
dias, mediante decisão fundamentada, 
de ofício, sob pena de tornar a prisão 
ilegal.      (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019)     (Vigência)    (Vide ADI 
6581)      (Vide ADI 6582)

CAPÍTULO IV 
DA PRISÃO DOMICILIAR 

(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 
2011).

Art. 317.  A prisão domiciliar consiste 
no recolhimento do indiciado ou acu-
sado em sua residência, só podendo 
dela ausentar-se com autorização judi-
cial.  (Redação dada pela Lei nº 12.403, 
de 2011).

Art. 318.  Poderá o juiz substituir a 
prisão preventiva pela domiciliar quan-
do o agente for: (Redação dada pela Lei 
nº 12.403, de 2011).

I - maior de 80 (oitenta) anos;  (Incluí-
do pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por mo-
tivo de doença grave;   (Incluído pela Lei 
nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados es-
peciais 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 respon-
sável pelos cuidados do filho de até 12 
(doze) anos de idade incompletos.   (In-
cluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único.  Para a substituição, 
o juiz exigirá prova idônea dos requisi-
tos estabelecidos neste artigo.   (Incluí-
do pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 318-A.  A prisão preventiva im-
posta à mulher gestante ou que for mãe 
ou responsável por crianças ou pessoas 
com deficiência será substituída por pri-
são domiciliar, desde que: (Incluído pela 
Lei nº 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com 
violência ou grave ameaça a pessoa; (In-
cluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II - não tenha cometido o crime con-
tra seu filho ou dependente. (Incluído 
pela Lei nº 13.769, de 2018).

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. (In-
cluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

CAPÍTULO V
DAS OUTRAS MEDIDAS CAUTELA-

RES
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 

2011).

Art. 319.  São medidas cautelares di-
versas da prisão:      (Redação dada pela 
Lei nº 12.403, de 2011).

I - comparecimento periódico em 
juízo, no prazo e nas condições fixadas 
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pelo juiz, para informar e justificar ati-
vidades;    (Redação dada pela Lei nº 
12.403, de 2011).

II - proibição de acesso ou frequência 
a determinados lugares quando, por cir-
cunstâncias relacionadas ao fato, deva o 
indiciado ou acusado permanecer dis-
tante desses locais para evitar o risco de 
novas infrações;  (Redação dada pela Lei 
nº 12.403, de 2011).

III - proibição de manter contato com 
pessoa determinada quando, por cir-
cunstâncias relacionadas ao fato, deva 
o indiciado ou acusado dela permane-
cer distante;  (Redação dada pela Lei nº 
12.403, de 2011).

IV - proibição de ausentar-se da Co-
marca quando a permanência seja con-
veniente ou necessária para a investiga-
ção ou instrução;   (Incluído pela Lei nº 
12.403, de 2011).

V - recolhimento domiciliar no perío-
do noturno e nos dias de folga quando 
o investigado ou acusado tenha resi-
dência e trabalho fixos;  (Incluído pela 
Lei nº 12.403, de 2011).

VI - suspensão do exercício de fun-
ção pública ou de atividade de natureza 
econômica ou financeira quando houver 
justo receio de sua utilização para a prá-
tica de infrações penais;   (Incluído pela 
Lei nº 12.403, de 2011).

VII - internação provisória do acusa-
do nas hipóteses de crimes praticados 
com violência ou grave ameaça, quando 
os peritos concluírem ser inimputável ou 
semi-imputável (art. 26 do Código Pe-
nal) e houver risco de reiteração;      (In-
cluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

VIII - fiança, nas infrações que a ad-
mitem, para assegurar o compareci-
mento a atos do processo, evitar a obs-
trução do seu andamento ou em caso 
de resistência injustificada à ordem ju-
dicial;     (Incluído pela Lei nº 12.403, de 
2011).

IX - monitoração eletrônica.    (Incluí-
do pela Lei nº 12.403, de 2011).

§ 1o  (Revogado).      (Revogado pela 
Lei nº 12.403, de 2011).

§ 2o  (Revogado).      (Revogado pela 
Lei nº 12.403, de 2011).

§ 3o  (Revogado).      (Revogado 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 au-
toridades encarregadas de fiscalizar as 
saídas do território nacional, intimando-
-se o indiciado ou acusado para entre-
gar 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 preven-
tiva, o juiz deverá conceder liberdade pro-
visória, impondo, se for o caso, as medidas 
cautelares previstas no art. 319 deste Có-
digo e observados os critérios constantes 
do art. 282 deste Código. (Redação dada 
pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - (revogado)      (Revogado pela Lei nº 
12.403, de 2011).

II - (revogado).    (Revogado pela Lei nº 
12.403, de 2011).

Art. 322.  A autoridade policial somen-
te 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.   (Redação 
dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 323.  Não será concedida fian-
ça:   (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, terroris-
mo e nos definidos como crimes hedion-
dos;   (Redação dada pela Lei nº 12.403, 
de 2011).

III - nos crimes cometidos por grupos 
armados, civis ou militares, contra a or-
dem constitucional e o Estado Democrá-
tico;   (Redação dada pela Lei nº 12.403, 
de 2011).

IV - (revogado);      (Revogado pela Lei 
nº 12.403, de 2011).

V - (revogado).       (Revogado pela Lei 
nº 12.403, de 2011).

Art. 324.  Não será, igualmente, conce-
dida fiança:   (Redação dada pela Lei nº 
12.403, de 2011).

I - aos que, no mesmo processo, tive-
rem quebrado fiança anteriormente con-
cedida ou infringido, sem motivo justo, 
qualquer das obrigações a que se referem 
os arts. 327 e 328 deste Código;   (Reda-
ção dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - em caso de prisão civil ou mili-
tar;   (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 
2011).

III - (revogado);    (Revogado pela Lei nº 
12.403, de 2011).

IV - quando presentes os motivos que 
autorizam a decretação da prisão preven-
tiva (art. 312).   (Redação dada pela Lei nº 
12.403, de 2011).

Art. 325.  O valor da fiança será fixado 
pela autoridade que a conceder nos se-
guintes limites:   (Redação dada pela Lei 
nº 12.403, de 2011).
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a) (revogada);   (Redação dada pela 
Lei nº 12.403, de 2011).

b) (revogada);   (Redação dada pela 
Lei nº 12.403, de 2011).

c) (revogada).   (Redação dada pela 
Lei nº 12.403, de 2011).

I - de 1 (um) a 100 (cem) salários mí-
nimos, quando se tratar de infração cuja 
pena privativa de liberdade, no grau 
máximo, não for superior a 4 (quatro) 
anos;   (Incluído pela Lei nº 12.403, de 
2011).

II - de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários 
mínimos, quando o máximo da pena pri-
vativa de liberdade cominada for superior 
a 4 (quatro) anos.   (Incluído pela Lei nº 
12.403, de 2011).

§ 1o  Se assim recomendar a situação 
econômica do preso, a fiança poderá 
ser:   (Redação dada pela Lei nº 12.403, 
de 2011).

I - dispensada, na forma do art. 350 
deste Código;   (Redação dada pela Lei nº 
12.403, de 2011).

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois 
terços); ou   (Redação dada pela Lei nº 
12.403, de 2011).

III - aumentada em até 1.000 (mil) ve-
zes. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

§ 2o  (Revogado):  (Revogado pela Lei 
nº 12.403, de 2011).

I - (revogado);       (Revogado pela Lei nº 
12.403, de 2011).

II - (revogado);      (Revogado pela Lei nº 
12.403, de 2011).

III - (revogado).     (Revogado pela Lei 
nº 12.403, de 2011).

Art. 326.  Para determinar o valor da 
fiança, a autoridade terá em consideração 
a natureza da infração, as condições pes-
soais de fortuna e vida pregressa do acu-
sado, as circunstâncias indicativas de sua 
periculosidade, bem como a importância 
provável das custas do processo, até final 
julgamento.

Art. 327.  A fiança tomada por termo 
obrigará o afiançado a comparecer pe-
rante a autoridade, todas as vezes que 
for intimado para atos do inquérito e da 
instrução criminal e para o julgamento. 
Quando o réu não comparecer, a fiança 
será havida como quebrada.

Art. 328.  O réu afiançado não poderá, 
sob pena de quebramento da fiança, mu-
dar de residência, sem prévia permissão 

da autoridade processante, ou ausentar-
-se por mais de 8 (oito) dias de sua resi-
dência, sem comunicar àquela autoridade 
o lugar onde será encontrado.

Art. 329.  Nos juízos criminais e de-
legacias de polícia, haverá um livro es-
pecial, com termos de abertura e de 
encerramento, numerado e rubricado 
em todas as suas folhas pela autorida-
de, destinado especialmente aos termos 
de fiança. O termo será lavrado pelo es-
crivão e assinado pela autoridade e por 
quem prestar a fiança, e dele extrair-se-
-á certidão para juntar-se aos autos.

Parágrafo único.  O réu e quem pres-
tar a fiança serão pelo escrivão notifica-
dos das obrigações e da sanção previs-
tas nos arts. 327 e 328, o que constará 
dos autos.

Art. 330.  A fiança, que será sempre 
definitiva, consistirá em depósito de di-
nheiro, pedras, objetos ou metais pre-
ciosos, títulos da dívida pública, federal, 
estadual ou municipal, ou em hipoteca 
inscrita em primeiro lugar.

§ 1o  A avaliação de imóvel, ou de 
pedras, objetos ou metais preciosos 
será feita imediatamente por perito 
nomeado pela autoridade.

§ 2o  Quando a fiança consistir em 
caução de títulos da dívida pública, o valor 
será determinado pela sua cotação em 
Bolsa, e, sendo nominativos, exigir-se-á 
prova de que se acham livres de ônus.

Art. 331.  O valor em que consistir a 
fiança será recolhido à repartição arreca-
dadora federal ou estadual, ou entregue 
ao depositário público, juntando-se aos 
autos os respectivos conhecimentos.

Parágrafo único.  Nos lugares em que 
o depósito não se puder fazer de pron-
to, o valor será entregue ao escrivão ou 
pessoa abonada, a critério da autorida-
de, e dentro de três dias dar-se-á ao va-
lor o destino que Ihe assina este artigo, 
o que tudo constará do termo de fiança.

Art. 332.  Em caso de prisão em fla-
grante, será competente para conceder 
a fiança a autoridade que presidir ao res-
pectivo auto, e, em caso de prisão por 
mandado, o juiz que o houver expedido, 
ou a autoridade judiciária ou policial a 
quem tiver sido requisitada a prisão.

Art. 333.  Depois de prestada a fiança, 
que será concedida independentemen-
te de audiência do Ministério Público, 
este terá     vista do processo a fim de 
requerer o que julgar conveniente.

Art. 334.  A fiança poderá ser presta-
da enquanto não transitar em julgado a 
sentença condenatória.   (Redação dada 
pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 335.  Recusando ou retardando a 
autoridade policial a concessão da fian-
ça, o preso, ou alguém por ele, pode-
rá prestá-la, mediante simples petição, 
perante o juiz competente, que decidirá 
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em 48 (quarenta e oito) horas.   (Reda-
ção dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 336.  O dinheiro ou objetos da-
dos como fiança servirão ao pagamen-
to 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).

Parágrafo único.  Este dispositivo terá 
aplicação ainda no caso da prescrição 
depois da sentença condenatória (art. 
110 do Código Penal).   (Redação dada 
pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 337.  Se a fiança for declarada 
sem efeito ou passar em julgado sen-
tença que houver absolvido o acusado 
ou declarada extinta a ação penal, o 
valor que a constituir, atualizado, será 
restituído sem desconto, salvo o dispos-
to no parágrafo único do art. 336 des-
te 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 inova-
ção 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 ma-
terial ou perecimento dos bens hipote-
cados ou caucionados, ou depreciação 
dos metais ou pedras preciosas;

III - quando for inovada a classifica-
ção 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 fian-
ça 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 proces-
so;   (Incluído pela Lei nº 12.403, de 
2011).

III - descumprir medida cautelar im-
posta cumulativamente com a fian-
ça;   (Incluído pela Lei nº 12.403, de 
2011).

IV - resistir injustificadamente a or-
dem judicial;   (Incluído pela Lei nº 
12.403, de 2011).

V - praticar nova infração penal do-
losa.   (Incluído pela Lei nº 12.403, de 
2011).

Art. 342.  Se vier a ser reformado o 
julgamento em que se declarou quebra-
da a fiança, esta subsistirá em todos os 

seus efeitos
Art. 343.  O quebramento injustifi-

cado 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.   (Re-
dação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 344.  Entender-se-á perdido, na 
totalidade, o valor da fiança, se, conde-
nado, o acusado não se apresentar para 
o início do cumprimento da pena defini-
tivamente imposta.   (Redação dada pela 
Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 345.  No caso de perda da fiança, 
o seu valor, deduzidas as custas e mais 
encargos a que o acusado estiver obri-
gado, será recolhido ao fundo peniten-
ciário, na forma da lei.       (Redação dada 
pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 346.  No caso de quebramento 
de fiança, feitas as deduções previstas 
no art. 345 deste Código, o valor restan-
te será recolhido ao fundo penitenciário, 
na forma da lei.   (Redação dada pela Lei 
nº 12.403, de 2011).

Art. 347.  Não ocorrendo a hipóte-
se do art. 345, o saldo será entregue a 
quem houver prestado a fiança, depois 
de deduzidos os encargos a que o réu 
estiver obrigado.

Art. 348.  Nos casos em que a fiança 
tiver sido prestada por meio de hipote-
ca, a execução será promovida no juízo 
cível pelo órgão do Ministério Público.

Art. 349.  Se a fiança consistir em pe-
dras, objetos ou metais preciosos, o juiz 
determinará a venda por leiloeiro ou 
corretor.

Art. 350.  Nos casos em que couber 
fiança, o juiz, verificando a situação eco-
nômica do preso, poderá conceder-lhe 
liberdade provisória, sujeitando-o às 
obrigações constantes dos arts. 327 e 
328 deste Código 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).
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LEI Nº 7.960/1989 (PRISÃO 
TEMPORÁRIA)

Fique Atento!

A prisão temporária é uma das 
espécies de prisão cautelar, 
mais apropriada para a fase 
preliminar ao processo, ten-
do vindo como substitutiva da 
suspeita (e ilegal/inconstitu-
cional) “prisão para averigua-
ções”. Embora não prevista no 
Código de Processo Penal, a 
Lei nº 7.960/89 a regulamenta.

LEI Nº 7.960, DE 21 DE DEZEMBRO 
DE 1989.

Dispõe sobre prisão temporária.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço 
saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Caberá prisão temporá-
ria:   (Vide ADI 3360)     (Vide ADI 4109)

I - quando imprescindível para as in-
vestigações do inquérito policial;

II - quando o indicado não tiver resi-
dência fixa ou não fornecer elementos 
necessários ao esclarecimento de sua 
identidade;

III - quando houver fundadas razões, 
de acordo com qualquer prova admi-
tida na legislação penal, de autoria ou 
participação do indiciado nos seguintes 
crimes:

a) homicídio doloso (art. 121, caput, 
e seu § 2°);

b) sequestro ou cárcere privado (art. 
148, caput, e seus §§ 1° e 2°);

c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°, 
2° e 3°);

d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 
1° e 2°);

e) extorsão mediante sequestro (art. 
159, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°);

f) estupro (art. 213, caput, e sua com-
binação com o art. 223, caput, e pará-
grafo único);  (Vide Decreto-Lei nº 2.848, 
de 1940)

g) atentado violento ao pudor (art. 
214, caput, e sua combinação com o art. 
223, caput, e parágrafo único);   (Vide 
Decreto-Lei nº 2.848, de 1940)

h) rapto violento (art. 219, e sua com-
binação com o art. 223 caput, e pará-
grafo único);  (Vide Decreto-Lei nº 2.848, 
de 1940)

i) epidemia com resultado de mor-
te (art. 267, § 1°);

j) envenenamento de água potável 
ou substância alimentícia ou medicinal 
qualificado pela morte (art. 270, caput, 
combinado com art. 285);

l) quadrilha ou bando (art. 288), todos 
do Código Penal;

m) genocídio (arts. 1°, 2° e 3° da Lei 
n° 2.889, de 1° de outubro de 1956), em 
qualquer de sua formas típicas;

n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei n° 
6.368, de 21 de outubro de 1976);

o) crimes contra o sistema financeiro 
(Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986).

p) crimes previstos na Lei de Terro-
rismo.   (Incluído pela Lei nº 13.260, de 
2016)

Art. 2° A prisão temporária será de-
cretada pelo Juiz, em face da represen-
tação da autoridade policial ou de re-
querimento do Ministério Público, e terá 
o prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável 
por igual período em caso de extrema e 
comprovada necessidade.

§ 1° Na hipótese de representação 
da autoridade policial, o Juiz, antes de 
decidir, ouvirá o Ministério Público.

§ 2° O despacho que decretar a prisão 
temporária deverá ser fundamentado e 
prolatado dentro do prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas, contadas a partir do 
recebimento da representação ou do 
requerimento.

§ 3° O Juiz poderá, de ofício, ou a 
requerimento do Ministério Público e do 
Advogado, determinar que o preso lhe 
seja apresentado, solicitar informações 
e esclarecimentos da autoridade policial 
e submetê-lo a exame de corpo de delito.

§ 4° Decretada a prisão temporária, 
expedir-se-á mandado de prisão, em 
duas vias, uma das quais será entregue ao 
indiciado e servirá como nota de culpa.

§ 4º-A  O mandado de prisão conterá 
necessariamente o período de duração 
da prisão temporária estabelecido 
no caput deste artigo, bem como o dia 
em que o preso deverá ser libertado.   (In-
cluído pela Lei nº 13.869. de 2019)

§ 5° A prisão somente poderá ser 
executada depois da expedição de 
mandado judicial.

§ 6° Efetuada a prisão, a autoridade 
policial informará o preso dos direitos 
previstos no art. 5° da Constituição 
Federal.

§ 7º  Decorrido o prazo contido 
no mandado de prisão, a autoridade 
responsável pela custódia deverá, 
independentemente de nova ordem da 
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autoridade judicial, pôr imediatamente 
o preso em liberdade, salvo se já tiver 
sido comunicada da prorrogação da 
prisão temporária ou da decretação da 
prisão preventiva.  (Redação dada pela 
Lei nº 13.869. de 2019)   

§ 8º  Inclui-se o dia do cumprimento 
do mandado de prisão no cômputo do 
prazo de prisão temporária.       (Incluído 
pela Lei nº 13.869. de 2019)

Art. 3° Os presos temporários deve-
rão permanecer, obrigatoriamente, se-
parados dos demais detentos.

Art. 4° O art. 4° da Lei n° 4.898, de 9 
de dezembro de 1965, fica acrescido da 
alínea i, com a seguinte redação:

“Art. 4° ..........................................................
i) prolongar a execução de prisão 

temporária, de pena ou de medida de 
segurança, deixando de expedir em 
tempo oportuno ou de cumprir imedia-
tamente ordem de liberdade;”

Art. 5° Em todas as comarcas e seções 
judiciárias haverá um plantão perma-
nente de vinte e quatro horas do Poder 
Judiciário e do Ministério Público para 
apreciação dos pedidos de prisão tem-
porária.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 7° Revogam-se as disposições 
em contrário.

Brasília, 21 de dezembro de 1989; 
168° da Independência e 101° da Repú-
blica.

 PARABÉNS!!!

META 6 - CONCLUÍDA COM 
SUCESSO.

“Acredite que você pode, assim você já 
está no meio do caminho.”

Anotações
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DO PROCESSO E DO 
JULGAMENTO DOS CRIMES

 DE RESPONSABILIDADE
 DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS: 

ART. 513º A 518

CAPÍTULO II
DO PROCESSO E DO JULGAMENTO 

DOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE 
DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

Art. 513.  Os crimes de responsabi-
lidade dos funcionários públicos, cujo 
processo e julgamento competirão aos 
juízes de direito, a queixa ou a denúncia 
será instruída com documentos ou justi-
ficação que façam presumir a existência 
do delito ou com declaração fundamen-
tada da impossibilidade de apresenta-
ção de qualquer dessas provas.

Art. 514.  Nos crimes afiançáveis, es-
tando a denúncia ou queixa em devida 
forma, o juiz mandará autuá-la e orde-
nará a notificação do acusado, para res-
ponder por escrito, dentro do prazo de 
quinze dias.

Parágrafo único.  Se não for conheci-
da a residência do acusado, ou este se 
achar fora da jurisdição do juiz, ser-lhe-
-á nomeado defensor, a quem caberá 
apresentar a resposta preliminar.

Art. 515.  No caso previsto no arti-
go anterior, durante o prazo concedido 
para a resposta, os autos permanecerão 
em cartório, onde poderão ser examina-
dos pelo acusado ou por seu defensor.

Parágrafo único.  A resposta poderá 
ser instruída com documentos e justifi-
cações.

Art. 516.  O juiz rejeitará a queixa ou 
denúncia, em despacho fundamentado, 
se convencido, pela resposta do acusa-
do ou do seu defensor, da inexistência 
do crime ou da improcedência da ação.

Art. 517.  Recebida a denúncia ou a 
queixa, será o acusado citado, na forma 
estabelecida no Capítulo I do Título X do 
Livro I.

Art. 518.  Na instrução criminal e nos 
demais termos do processo, observar-
-se-á o disposto nos Capítulos I e III, 
Título I, deste Livro.

DO HABEAS CORPUS E SEU 
PROCESSO: ART. 647º A 667

Fique Atento!

O habeas corpus é a garantia 
do direito à liberdade, desta 
forma, sendo direito funda-
mental da pessoa, pode ser 
impetrado por qualquer pes-
soa, não sendo necessária a 
presença de advogados, tam-
pouco tem forma específica 
para interpô-lo.

Espécies
Habeas Corpus Liberatório
É utilizado quando o cons-
trangimento ilegal já ocorreu, 
assim, tem por finalidade, ata-
car a ilegalidade já praticada.
Habeas Corpus Preventivo
É utilizado sempre que al-
guém se sinta ameaçado de 
ser privado de sua liberdade, 
interpondo-o para que tal di-
reito não lhe seja agredido. 
Nessa esteira, será expedido 
um salvo-conduto.

CAPÍTULO X
DO HABEAS CORPUS E SEU PRO-

CESSO

Art. 647.  Dar-se-á habeas cor-
pus 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:

I - quando não houver justa causa;
II - quando alguém estiver preso por 

mais tempo do que determina a lei;
III - quando quem ordenar a coação 

não tiver competência para fazê-lo;
IV - quando houver cessado o motivo 

que autorizou a coação;
V - quando não for alguém admitido 

a prestar fiança, nos casos em que a lei 
a autoriza;

VI - quando o processo for manifes-
tamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.

4　 https://www.univates.br/media/graduacao/direito/
habeas_corpus.pdf

DIA 07: PROCESSO PENAL
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Art. 649.  O juiz ou o tribunal, dentro 
dos limites da sua jurisdição, fará pas-
sar imediatamente a ordem impetrada, 
nos casos em que tenha cabimento, seja 
qual for a autoridade coatora.

Art. 650.  Competirá conhecer, origina-
riamente, do pedido de habeas corpus:

I - ao Supremo Tribunal Federal, nos 
casos previstos no Art. 101, I, g, da Cons-
tituição;

II - aos Tribunais de Apelação, sempre 
que os atos de violência ou coação forem 
atribuídos aos governadores ou interven-
tores dos Estados ou Territórios e ao pre-
feito do Distrito Federal, ou a seus secre-
tários, ou aos chefes de Polícia.

§ 1o  A competência do juiz cessará 
sempre que a violência ou coação provier 
de autoridade judiciária de igual ou 
superior jurisdição.

§ 2o  Não cabe o habeas corpus contra 
a prisão administrativa, atual ou iminente, 
dos responsáveis por dinheiro ou valor 
pertencente à Fazenda Pública, alcançados 
ou omissos em fazer o seu recolhimento 
nos prazos legais, salvo se o pedido for 
acompanhado de prova de quitação ou 
de depósito do alcance verificado, ou se a 
prisão exceder o prazo legal.

Art. 651.  A concessão do habeas 
corpus não obstará, nem porá termo ao 
processo, desde que este não esteja em 
conflito com os fundamentos daquela.

Art. 652.  Se o habeas corpus for 
concedido em virtude de nulidade do 
processo, este será renovado.

Art. 653.  Ordenada a soltura do pa-
ciente em virtude de habeas corpus, 
será condenada nas custas a autoridade 
que, por má-fé ou evidente abuso de 
poder, tiver determinado a coação.

Parágrafo único.  Neste caso, será re-
metida ao Ministério Público cópia das 
peças necessárias para ser promovida a 
responsabilidade da autoridade.

Art. 654.  O habeas corpus poderá 
ser impetrado por qualquer pessoa, em 
seu favor ou de outrem, bem como pelo 
Ministério Público.

§ 1o  A petição de habeas cor-
pus conterá:

a) o nome da pessoa que sofre ou 
está ameaçada de sofrer violência ou 
coação e o de quem exercer a violência, 
coação ou ameaça;

b) a declaração da espécie de cons-
trangimento ou, em caso de simples 
ameaça de coação, as razões em que 
funda o seu temor;

c) a assinatura do impetrante, ou de 
alguém a seu rogo, quando não souber 
ou não puder escrever, e a designação 
das respectivas residências.

§ 2o  Os juízes e os tribunais têm 
competência para expedir de ofício 
ordem de habeas corpus, quando no 
curso de processo verificarem que al-
guém sofre ou está na iminência de so-
frer coação ilegal.

Art. 655.  O carcereiro ou o diretor da 
prisão, o escrivão, o oficial de justiça ou 
a autoridade judiciária ou policial que 
embaraçar ou procrastinar a expedição 
de ordem de habeas corpus, as infor-
mações sobre a causa da prisão, a con-
dução e apresentação do paciente, ou 
a sua soltura, será multado na quantia 
de duzentos mil-réis a um conto de réis, 
sem prejuízo das penas em que incor-
rer. As multas serão impostas pelo juiz 
do tribunal que julgar o habeas corpus, 
salvo quando se tratar de autoridade ju-
diciária, caso em que caberá ao Supre-
mo Tribunal Federal ou ao Tribunal de 
Apelação impor as multas.

Art. 656.  Recebida a petição de habeas 
corpus, o juiz, se julgar necessário, e es-
tiver preso o paciente, mandará que este 
Ihe seja imediatamente apresentado em 
dia e hora que designar.

Parágrafo único.  Em caso de deso-
bediência, será expedido mandado de 
prisão contra o detentor, que será pro-
cessado na forma da lei, e o juiz provi-
denciará para que o paciente seja tirado 
da prisão e apresentado em juízo.

Art. 657.  Se o paciente estiver preso, 
nenhum motivo escusará a sua apresen-
tação, salvo:

I - grave enfermidade do paciente;
Il - não estar ele sob a guarda da pes-

soa a quem se atribui a detenção;
III - se o comparecimento não tiver 

sido determinado pelo juiz ou pelo tri-
bunal.

Parágrafo único.  O juiz poderá ir ao 
local em que o paciente se encontrar, se 
este não puder ser apresentado por mo-
tivo de doença.

Art. 658.  O detentor declarará à or-
dem de quem o paciente estiver preso.

Art. 659.  Se o juiz ou o tribunal veri-
ficar que já cessou a violência ou coação 
ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Art. 660.  Efetuadas as diligências, e 
interrogado o paciente, o juiz decidirá, 
fundamentadamente, dentro de 24 (vin-
te e quatro) horas.

§ 1o  Se a decisão for favorável ao 
paciente, será logo posto em liberdade, 
salvo se por outro motivo dever ser 
mantido na prisão.
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§ 2o  Se os documentos que instruírem 
a petição evidenciarem a ilegalidade 
da coação, o juiz ou o tribunal 
ordenará que cesse imediatamente o 
constrangimento.

§ 3o  Se a ilegalidade decorrer do fato 
de não ter sido o paciente admitido a 
prestar fiança, o juiz arbitrará o valor 
desta, que poderá ser prestada perante 
ele, remetendo, neste caso, à autoridade 
os respectivos autos, para serem 
anexados aos do inquérito policial ou aos 
do processo judicial.

§ 4o  Se a ordem de habeas corpus for 
concedida para evitar ameaça de violência 
ou coação ilegal, dar-se-á ao paciente 
salvo-conduto assinado pelo juiz.

§ 5o  Será incontinenti enviada cópia da 
decisão à autoridade que tiver ordenado a 
prisão ou tiver o paciente à sua disposição, 
a fim de juntar-se aos autos do processo.

§ 6o  Quando o paciente estiver preso 
em lugar que não seja o da sede do juízo 
ou do tribunal que conceder a ordem, 
o alvará de soltura será expedido pelo 
telégrafo, se houver, observadas as 
formalidades estabelecidas no art. 289, 
parágrafo único, in fine, ou por via postal.

Art. 661.  Em caso de competência ori-
ginária do Tribunal de Apelação, a petição 
de habeas corpus será apresentada ao 
secretário, que a enviará imediatamente 
ao presidente do tribunal, ou da câmara 
criminal, ou da turma, que estiver reunida, 
ou primeiro tiver de reunir-se.

Art. 662.  Se a petição contiver os re-
quisitos do art. 654, § 1o, o presidente, 
se necessário, requisitará da autoridade 
indicada como coatora informações por 
escrito. Faltando, porém, qualquer da-
queles requisitos, o presidente mandará 
preenchê-lo, logo que Ihe for apresentada 
a petição.

Art. 663.  As diligências do artigo ante-
rior não serão ordenadas, se o presidente 
entender que o habeas corpus deva ser 
indeferido in limine. Nesse caso, levará 
a petição ao tribunal, câmara ou turma, 
para que delibere a respeito.

Art. 664.  Recebidas as informações, 
ou dispensadas, o habeas corpus será 
julgado na primeira sessão, podendo, 
entretanto, adiar-se o julgamento para a 
sessão seguinte.

Parágrafo único.  A decisão será toma-
da por maioria de votos. Havendo empa-
te, se o presidente não tiver tomado parte 
na votação, proferirá voto de desempate; 
no caso contrário, prevalecerá a decisão 
mais favorável ao paciente.

Art. 665.  O secretário do tribunal lavra-
rá a ordem que, assinada pelo presiden-
te do tribunal, câmara ou turma, será 
dirigida, por ofício ou telegrama, ao de-
tentor, ao carcereiro ou autoridade que 
exercer ou ameaçar exercer o constran-
gimento.

Parágrafo único.  A ordem transmiti-
da por telegrama obedecerá ao dispos-
to no art. 289, parágrafo único, in fine.

Art. 666.  Os regimentos dos Tribunais 
de Apelação estabelecerão as normas 
complementares para o processo e 
julgamento do pedido de habeas cor-
pus de sua competência originária.

Art. 667.  No processo e julgamen-
to do habeas corpus de competência 
originária do Supremo Tribunal 
Federal, bem como nos de recurso das 
decisões de última ou única instância, 
denegatórias de habeas corpus, obser-
var-se-á, no que Ihes for aplicável, o dis-
posto nos artigos anteriores, devendo o 
regimento interno do tribunal estabele-
cer as regras complementares.

LEI N. 8.072/1990 
(CRIMES HEDIONDOS)

LEI Nº 8.072, DE 25 DE 
JULHO DE 1990.

Dispõe sobre os crimes hediondos, 
nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da 
Constituição Federal, e determina outras 
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço 
saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1o São considerados hediondos 
os seguintes crimes, todos tipificados 
no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal, con-
sumados ou tentados:   (Redação dada 
pela Lei nº 8.930, de 1994)  (Vide Lei nº 
7.210, de 1984)

I - homicídio (art. 121), quando prati-
cado em atividade típica de grupo de ex-
termínio, ainda que cometido por um só 
agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 
2º, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII);    (Re-
dação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

I-A – lesão corporal dolosa de nature-
za gravíssima (art. 129, § 2o) e lesão cor-
poral seguida de morte (art. 129, § 3o), 
quando praticadas 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 fun-
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ção ou em decorrência dela, ou contra 
seu cônjuge, companheiro ou parente 
consanguíneo até terceiro grau, em ra-
zão dessa condição;  (Incluído pela Lei 
nº 13.142, de 2015)

II - roubo:     (Redação dada pela Lei 
nº 13.964, de 2019)

a) circunstanciado pela restrição de 
liberdade da vítima (art. 157, § 2º, inciso 
V);     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)

b) circunstanciado pelo emprego de 
arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) 
ou pelo emprego de arma de fogo de 
uso proibido ou restrito (art. 157, § 2º-
B);     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)

c) qualificado pelo resultado lesão 
corporal grave ou morte (art. 157, § 
3º);     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)

III - extorsão qualificada pela restri-
ção da liberdade da vítima, ocorrência 
de lesão corporal ou morte (art. 158, § 
3º);    (Redação dada pela Lei nº 13.964, 
de 2019)

IV - extorsão mediante sequestro e 
na forma qualificada (art. 159, caput, e 
§§ lo, 2o e 3o);    (Inciso incluído pela Lei 
nº 8.930, de 1994)

V - estupro (art. 213, caput e §§ 1o e 
2o);    (Redação dada pela Lei nº 12.015, 
de 2009)

VI - estupro de vulnerável (art. 217-
A, caput e §§ 1o, 2o, 3o e 4o);     (Redação 
dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

VII - epidemia com resultado morte 
(art. 267, § 1o).      (Inciso incluído pela Lei 
nº 8.930, de 1994)

VII-A – (VETADO)      (Inciso incluído 
pela Lei nº 9.695, de 1998)

VII-B - falsificação, corrupção, adulte-
ração ou alteração de produto destina-
do a fins terapêuticos ou medicinais (art. 
273, caput e § 1o, § 1o-A e § 1o-B, com a 
redação dada pela Lei no 9.677, de 2 de 
julho de 1998).     (Inciso incluído pela 
Lei nº 9.695, de 1998)

VIII - favorecimento da prostituição 
ou de outra forma de exploração se-
xual de criança ou adolescente ou de 
vulnerável (art. 218-B, caput, e §§ 1º e 
2º).   (Incluído pela Lei nº 12.978, de 
2014)

IX - furto qualificado pelo emprego 
de explosivo ou de artefato análogo 
que cause perigo comum (art. 155, § 
4º-A).    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)

Parágrafo único. Consideram-se tam-
bém hediondos, tentados ou consuma-
dos:    (Redação dada pela Lei nº 13.964, 
de 2019)

I - o crime de genocídio, previsto 
nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 
1º de outubro de 1956;       (Incluído pela 
Lei nº 13.964, de 2019)

II - o crime de posse ou porte ilegal 
de arma de fogo de uso proibido, pre-
visto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 
de dezembro de 2003;       (Incluído pela 
Lei nº 13.964, de 2019)

III - o crime de comércio ilegal de 
armas de fogo, previsto no art. 17 da 
Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 
2003;      (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019)

IV - o crime de tráfico internacional 
de arma de fogo, acessório ou munição, 
previsto no art. 18 da Lei nº 10.826, de 
22 de dezembro de 2003;      (Incluído 
pela Lei nº 13.964, de 2019)

V - o crime de organização criminosa, 
quando direcionado à prática de crime 
hediondo ou equiparado.      (Incluído 
pela Lei nº 13.964, de 2019)

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática 
da tortura, o tráfico ilícito de entorpecen-
tes e drogas afins e o terrorismo são in-
suscetíveis de: (Vide Súmula Vinculante)

I - anistia, graça e indulto;
II - fiança.(Redação dada pela Lei nº 

11.464, de 2007)
§ 1o  A pena por crime previsto neste 

artigo será cumprida inicialmente em 
regime fechado.   (Redação dada pela 
Lei nº 11.464, de 2007)

§ 2º  (Revogado pela Lei nº 13.964, de 
2019)

§ 3o  Em caso de sentença condenatória, 
o juiz decidirá fundamentadamente se o 
réu poderá apelar em liberdade.    (Re-
dação dada pela Lei nº 11.464, de 2007)

§ 4o  A prisão temporária, sobre a qual 
dispõe a Lei no 7.960, de 21 de dezembro 
de 1989, nos crimes previstos neste artigo, 
terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogá-
vel por igual período em caso de extrema 
e comprovada necessidade.    (Incluído 
pela Lei nº 11.464, de 2007)

Art. 3º A União manterá estabeleci-
mentos penais, de segurança máxima, 
destinados ao cumprimento de penas 
impostas a condenados de alta pericu-
losidade, cuja permanência em presí-
dios estaduais ponha em risco a ordem 
ou incolumidade pública.

Art. 4º (Vetado).
Art. 5º Ao art. 83 do Código Penal é 

acrescido o seguinte inciso:
“Art. 83. .........................................................
........................................................................



267

Anotações

PR
O

CE
SS

O
 P

EN
A

L

V - cumprido mais de dois terços da 
pena, nos casos de condenação por crime 
hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito 
de entorpecentes e drogas afins, e terro-
rismo, se o apenado não for reincidente 
específico em crimes dessa natureza.”

Art. 6º Os arts. 157, § 3º; 159, caput e 
seus §§ 1º, 2º e 3º; 213; 214; 223, caput 
e seu parágrafo único; 267, caput e 270; 
caput, todos do Código Penal, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 157. ......................................................
§ 3º Se da violência resulta lesão cor-

poral grave, a pena é de reclusão, de 
cinco a quinze anos, além da multa; se 
resulta morte, a reclusão é de vinte a 
trinta anos, sem prejuízo da multa.

........................................................................
Art. 159. ........................................................
Pena - reclusão, de oito a quinze 

anos.
§ 1º .................................................................
Pena - reclusão, de doze a vinte anos.
§ 2º .................................................................
Pena - reclusão, de dezesseis a vinte 

e quatro anos.
§ 3º .................................................................
Pena - reclusão, de vinte e quatro a 

trinta anos.
........................................................................
Art. 213. ........................................................
Pena - reclusão, de seis a dez anos.
Art. 214. ........................................................
Pena - reclusão, de seis a dez anos.
........................................................................
Art. 223. ........................................................
Pena - reclusão, de oito a doze anos.
Parágrafo único. ........................................
Pena - reclusão, de doze a vinte e cin-

co anos.
........................................................................
Art. 267. ........................................................
Pena - reclusão, de dez a quinze anos.
........................................................................
Art. 270. ........................................................
Pena - reclusão, de dez a quinze anos.
.......................................................................”
Art. 7º Ao art. 159 do Código Penal 

fica acrescido o seguinte parágrafo:
“Art. 159. ......................................................
........................................................................

§ 4º Se o crime é cometido por 
quadrilha ou bando, o co-autor que 
denunciá-lo à autoridade, facilitando 
a libertação do sequestrado, terá sua 
pena reduzida de um a dois terços.”

Art. 8º Será de três a seis anos de 
reclusão a pena prevista no art. 288 do 
Código Penal, quando se tratar de cri-
mes hediondos, prática da tortura, trá-
fico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins ou terrorismo.

Parágrafo único. O participante e o 
associado que denunciar à autoridade o 
bando ou quadrilha, possibilitando seu 
desmantelamento, terá a pena reduzida 
de um a dois terços.

Art. 9º As penas fixadas no art. 6º 
para os crimes capitulados nos arts. 157, 
§ 3º, 158, § 2º, 159, caput e seus §§ 1º, 
2º e 3º, 213, caput e sua combinação 
com o art. 223, caput e parágrafo úni-
co, 214 e sua combinação com o art. 
223, caput e parágrafo único, todos 
do Código Penal, são acrescidas de me-
tade, respeitado o limite superior de 
trinta anos de reclusão, estando a víti-
ma em qualquer das hipóteses referidas 
no art. 224 também do Código Penal.

Art. 10. O art. 35 da Lei nº 6.368, de 
21 de outubro de 1976, passa a vigorar 
acrescido de parágrafo único, com a se-
guinte redação:

“Art. 35. .........................................................
.......

Parágrafo único. Os prazos procedi-
mentais deste capítulo serão contados 
em dobro quando se tratar dos crimes 
previstos nos arts. 12, 13 e 14.”

Art. 11. (Vetado).
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data 

de sua publicação.
Art. 13. Revogam-se as disposições 

em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1990; 169º da 

Independência e 102º da República.
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LEI N. 10.826/03 (ESTATUTO DO 
DESARMAMENTO)

Fique Atento!

A Lei no 10.826, de 22 de de-
zembro de 20035, ou seja, o 
Estatuto do Desarmamento, 
dispõe sobre registro, posse 
e comercialização de armas 
de fogo e munição, sobre o 
Sistema Nacional de Armas - 
Sinarm, define crimes e dá ou-
tras providências.
O principal objetivo do Esta-
tuto do Desarmamento re-
fere-se à regulamentação da 
necessidade de realização 
de teste psicotécnico para a 
aquisição e porte de armas de 
fogo, marcação de munição e 
indenização para o indivíduo 
que, conforme solicitação, 
entregue a arma que possua.
Pelo Estatuto do Desarma-
mento, proíbe-se o porte de 
armas por civis, exceto para os 
casos onde haja comprovação 
de necessidade do mesmo. 
No entanto, o porte pode ser 
cassado a qualquer tempo, 
principalmente no caso do 
portador ser abordado com 
sua arma em estado de em-
briaguez ou ainda sob efeito 
de drogas ou medicamentos 
que provoquem alteração do 
desempenho intelectual ou 
motor.
O Estatuto do Desarmamento 
também estabelece que so-
mente poderão portar arma 
de fogo os responsáveis pela 
garantia da segurança pública, 
integrantes das Forças Arma-
das, policiais civis, militares, 
federais e rodoviários federais, 
agentes de inteligência, agen-
tes e guardas prisionais, audi-
tores fiscais e os agentes de 
segurança privada unicamen-
te quando em serviço.

LEI No 10.826, DE 22 DE 
DEZEMBRO DE 2003.

Dispõe sobre registro, posse e co-
mercialização de armas de fogo e mu-
nição, sobre o Sistema Nacional de Ar-
mas – Sinarm, define crimes e dá outras 
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço 
saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

5 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Leis/2003/L10.826compilado.htm.

CAPÍTULO I
DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS

Art. 1o O Sistema Nacional de Armas 
– Sinarm, instituído no Ministério da 
Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tem 
circunscrição em todo o território nacional.

Art. 2o Ao Sinarm compete:
I – identificar as características e a 

propriedade de armas de fogo, median-
te cadastro;

II – cadastrar as armas de fogo pro-
duzidas, importadas e vendidas no País;

III – cadastrar as autorizações de por-
te de arma de fogo e as renovações ex-
pedidas pela Polícia Federal;

IV – cadastrar as transferências de pro-
priedade, extravio, furto, roubo e outras 
ocorrências suscetíveis de alterar os da-
dos cadastrais, inclusive as decorrentes de 
fechamento de empresas de segurança 
privada e de transporte de valores;

V – identificar as modificações que 
alterem as características ou o funciona-
mento de arma de fogo;

VI – integrar no cadastro os acervos 
policiais já existentes;

VII – cadastrar as apreensões de ar-
mas de fogo, inclusive as vinculadas a 
procedimentos policiais e judiciais;

VIII – cadastrar os armeiros em ativi-
dade no País, bem como conceder licen-
ça para exercer a atividade;

IX – cadastrar mediante registro os 
produtores, atacadistas, varejistas, expor-
tadores e importadores autorizados de 
armas de fogo, acessórios e munições;

X – cadastrar a identificação do cano 
da arma, as características das impres-
sões de raiamento e de microestriamen-
to de projétil disparado, conforme mar-
cação e testes obrigatoriamente realiza-
dos pelo fabricante;

XI – informar às Secretarias de Segu-
rança Pública dos Estados e do Distrito 
Federal os registros e autorizações de 
porte de armas de fogo nos respectivos 
territórios, bem como manter o cadastro 
atualizado para consulta.

Parágrafo único. As disposições deste 
artigo não alcançam as armas de fogo 
das Forças Armadas e Auxiliares, bem 
como as demais que constem dos seus 
registros próprios.

CAPÍTULO II
DO REGISTRO

Art. 3o É obrigatório o registro de 
arma de fogo no órgão competente.

Parágrafo único. As armas de fogo 
de uso restrito serão registradas no Co-
mando do Exército, na forma do regula-
mento desta Lei.

Art. 4o Para adquirir arma de fogo 
de uso permitido o interessado deverá, 
além de declarar a efetiva necessidade, 
atender aos seguintes requisitos:
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I - comprovação de idoneidade, com 
a apresentação de certidões negativas de 
antecedentes criminais fornecidas pela 
Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral 
e de não estar respondendo a inquérito 
policial ou a processo criminal, que po-
derão ser fornecidas por meios eletrôni-
cos; (Redação dada pela Lei nº 11.706, de 
2008)

II – apresentação de documento com-
probatório de ocupação lícita e de resi-
dência certa;

III – comprovação de capacidade técni-
ca e de aptidão psicológica para o manu-
seio de arma de fogo, atestadas na forma 
disposta no regulamento desta Lei.

§ 1o O Sinarm expedirá autorização 
de compra de arma de fogo após 
atendidos os requisitos anteriormente 
estabelecidos, em nome do requerente e 
para a arma indicada, sendo intransferível 
esta autorização.

§ 2o  A aquisição de munição somente 
poderá ser feita no calibre correspondente 
à arma registrada e na quantidade 
estabelecida no regulamento desta 
Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.706, de 
2008)

§ 3o A empresa que comercializar 
arma de fogo em território nacional 
é obrigada a comunicar a venda à 
autoridade competente, como também 
a manter banco de dados com todas 
as características da arma e cópia dos 
documentos previstos neste artigo.

§ 4o A empresa que comercializa armas 
de fogo, acessórios e munições responde 
legalmente por essas mercadorias, ficando 
registradas como de sua propriedade 
enquanto não forem vendidas.

§ 5o A comercialização de armas de 
fogo, acessórios e munições entre pessoas 
físicas somente será efetivada mediante 
autorização do Sinarm.

§ 6o A expedição da autorização a 
que se refere o § 1o será concedida, ou 
recusada com a devida fundamentação, 
no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar 
da data do requerimento do interessado.

§ 7o O registro precário a que se refere 
o § 4o prescinde do cumprimento dos 
requisitos dos incisos I, II e III deste artigo.

§ 8o  Estará dispensado das exigências 
constantes do inciso III do caput deste 
artigo, na forma do regulamento, 
o interessado em adquirir arma de 
fogo de uso permitido que comprove 
estar autorizado a portar arma com as 
mesmas características daquela a ser 
adquirida. (Incluído pela Lei nº 11.706, 
de 2008)

Art. 5o O certificado de Registro 
de Arma de Fogo, com validade em 
todo o território nacional, autoriza o 
seu proprietário a manter a arma de 
fogo exclusivamente no interior de sua 
residência ou domicílio, ou dependência 

desses, ou, ainda, no seu local de 
trabalho, desde que seja ele o titular ou o 
responsável legal pelo estabelecimento 
ou empresa. (Redação dada pela Lei nº 
10.884, de 2004)

§ 1o O certificado de registro de arma 
de fogo será expedido pela Polícia 
Federal e será precedido de autorização 
do Sinarm.

§ 2o Os requisitos de que tratam os 
incisos I, II e III do art. 4o deverão ser 
comprovados periodicamente, em período 
não inferior a 3 (três) anos, na conformidade 
do estabelecido no regulamento desta Lei, 
para a renovação do Certificado de Registro 
de Arma de Fogo.

§ 3o  O proprietário de arma de 
fogo com certificados de registro de 
propriedade expedido por órgão estadual 
ou do Distrito Federal até a data da 
publicação desta Lei que não optar pela 
entrega espontânea prevista no art. 32 
desta Lei deverá renová-lo mediante o 
pertinente registro federal, até o dia 31 de 
dezembro de 2008, ante a apresentação 
de documento de identificação pessoal e 
comprovante de residência fixa, ficando 
dispensado do pagamento de taxas e 
do cumprimento das demais exigências 
constantes dos incisos I a III do caput do 
art. 4o desta Lei. (Redação dada pela Lei 
nº 11.706, de 2008)       (Prorrogação de 
prazo)

§ 4o  Para fins do cumprimento 
do disposto no § 3o deste artigo, o 
proprietário de arma de fogo poderá 
obter, no Departamento de Polícia 
Federal, certificado de registro 
provisório, expedido na rede mundial 
de computadores - internet, na forma 
do regulamento e obedecidos os 
procedimentos a seguir: (Redação dada 
pela Lei nº 11.706, de 2008)

I - emissão de certificado de registro 
provisório pela internet, com validade ini-
cial de 90 (noventa) dias; e (Incluído pela 
Lei nº 11.706, de 2008)

II - revalidação pela unidade do Depar-
tamento de Polícia Federal do certifica-
do de registro provisório pelo prazo que 
estimar como necessário para a emissão 
definitiva do certificado de registro de 
propriedade. (Incluído pela Lei nº 11.706, 
de 2008)

§ 5º  Aos residentes em área rural, para 
os fins do disposto no caput deste artigo, 
considera-se residência ou domicílio toda 
a extensão do respectivo imóvel rural.  (In-
cluído pela Lei nº 13.870, de 2019)

CAPÍTULO III
DO PORTE

Art. 6o É proibido o porte de arma de 
fogo em todo o território nacional, salvo 
para os casos previstos em legislação 
própria e para:
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I – os integrantes das Forças Arma-
das;

II - os integran-
tes de órgãos referidos nos inci-
sos I, II, III, IV e V do caput do art. 144 
da Constituição Federal e os da 
Força Nacional de Segurança Públi-
ca (FNSP);   (Redação dada pela Lei nº 
13.500, de 2017)

III – os integrantes das guardas mu-
nicipais das capitais dos Estados e dos 
Municípios com mais de 500.000 (qui-
nhentos mil) habitantes, nas condições 
estabelecidas no regulamento desta 
Lei; (Vide ADIN 5538)       (Vide ADIN 
5948)    (Vide ADC 38)

IV - os integrantes das guardas mu-
nicipais dos Municípios com mais de 
50.000 (cinquenta mil) e menos de 
500.000 (quinhentos mil) habitantes, 
quando em serviço; (Redação dada pela 
Lei nº 10.867, de 2004)  (Vide ADIN 
5538)       (Vide ADIN 5948)  (Vide ADC 
38)

V – os agentes operacionais da Agên-
cia Brasileira de Inteligência e os agen-
tes do Departamento de Segurança do 
Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República;  (Vide Decreto 
nº 9.685, de 2019)

VI – os integrantes dos órgãos poli-
ciais referidos no art. 51, IV, e no art. 52, 
XIII, da Constituição Federal;

VII – os integrantes do quadro efeti-
vo dos agentes e guardas prisionais, os 
integrantes das escoltas de presos e as 
guardas portuárias;

VIII – as empresas de segurança pri-
vada e de transporte de valores consti-
tuídas, nos termos desta Lei;

IX – para os integrantes das entidades 
de desporto legalmente constituídas, 
cujas atividades esportivas demandem 
o uso de armas de fogo, na forma do 
regulamento desta Lei, observando-se, 
no que couber, a legislação ambiental.

X - integrantes das Carreiras de Au-
ditoria da Receita Federal do Brasil e de 
Auditoria-Fiscal do Trabalho, cargos de 
Auditor-Fiscal e Analista Tributário. (Re-
dação dada pela Lei nº 11.501, de 2007)

XI - os tribunais do Poder Judiciário 
descritos no art. 92 da Constituição Fe-
deral e os Ministérios Públicos da União 
e dos Estados, para uso exclusivo de 
servidores de seus quadros pessoais 
que efetivamente estejam no exercício 
de funções de segurança, na forma de 
regulamento a ser emitido pelo Con-
selho Nacional de Justiça - CNJ e pelo 
Conselho Nacional do Ministério Públi-
co - CNMP.  (Incluído pela Lei nº 12.694, 
de 2012)

§ 1o  As pessoas previstas nos incisos 
I, II, III, V e VI do caput deste artigo terão 
direito de portar arma de fogo de pro-
priedade particular ou fornecida pela 

respectiva corporação ou instituição, 
mesmo fora de serviço, nos termos do 
regulamento desta Lei, com validade em 
âmbito nacional para aquelas constan-
tes dos incisos I, II, V e VI. (Redação dada 
pela Lei nº 11.706, de 2008)

§ 1o-A (Revogado pela Lei nº 11.706, 
de 2008)

§ 1º-B. Os integrantes do quadro 
efetivo de agentes e guardas prisionais 
poderão portar arma de fogo de 
propriedade particular ou fornecida pela 
respectiva corporação ou instituição, 
mesmo fora de serviço, desde que 
estejam:       (Incluído pela Lei nº 12.993, 
de 2014)

I - submetidos a regime de dedicação 
exclusiva;       (Incluído pela Lei nº 12.993, 
de 2014)

II - sujeitos à formação funcional, nos 
termos do regulamento; e       (Incluído 
pela Lei nº 12.993, de 2014)

III - subordinados a mecanismos de fis-
calização e de controle interno.       (Incluí-
do pela Lei nº 12.993, de 2014)

§ 1º-C. (VETADO).       (Incluído pela 
Lei nº 12.993, de 2014)

§ 2o  A autorização para o porte de arma 
de fogo aos integrantes das instituições 
descritas nos incisos V, VI, VII e X 
do caput deste artigo está condicionada 
à comprovação do requisito a que 
se refere o inciso III do caput do art. 
4o desta Lei nas condições estabelecidas 
no regulamento desta Lei. (Redação 
dada pela Lei nº 11.706, de 2008)

§ 3o A autorização para o porte de 
arma de fogo das guardas municipais está 
condicionada à formação funcional de 
seus integrantes em estabelecimentos de 
ensino de atividade policial, à existência de 
mecanismos de fiscalização e de controle 
interno, nas condições estabelecidas 
no regulamento desta Lei, observada a 
supervisão do Ministério da Justiça. (Re-
dação dada pela Lei nº 10.884, de 2004)

§ 4o Os integrantes das Forças 
Armadas, das polícias federais e 
estaduais e do Distrito Federal, bem 
como os militares dos Estados e do 
Distrito Federal, ao exercerem o direito 
descrito no art. 4o, ficam dispensados do 
cumprimento do disposto nos incisos I, 
II e III do mesmo artigo, na forma do re-
gulamento desta Lei.
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§ 5o  Aos residentes em áreas rurais, 
maiores de 25 (vinte e cinco) anos que 
comprovem depender do emprego 
de arma de fogo para prover sua 
subsistência alimentar familiar será 
concedido pela Polícia Federal o porte 
de arma de fogo, na categoria caçador 
para subsistência, de uma arma de uso 
permitido, de tiro simples, com 1 (um) 
ou 2 (dois) canos, de alma lisa e de 
calibre igual ou inferior a 16 (dezesseis), 
desde que o interessado comprove a 
efetiva necessidade em requerimento ao 
qual deverão ser anexados os seguintes 
documentos: (Redação dada pela Lei nº 
11.706, de 2008)

I - documento de identificação pes-
soal; (Incluído pela Lei nº 11.706, de 
2008)

II - comprovante de residência em 
área rural; e (Incluído pela Lei nº 11.706, 
de 2008)

III - atestado de bons anteceden-
tes. (Incluído pela Lei nº 11.706, de 2008)

§ 6o  O caçador para subsistência 
que der outro uso à sua arma de fogo, 
independentemente de outras tipificações 
penais, responderá, conforme o caso, por 
porte ilegal ou por disparo de arma de 
fogo de uso permitido. (Redação dada 
pela Lei nº 11.706, de 2008)

§ 7o  Aos integrantes das guardas 
municipais dos Municípios que integram 
regiões metropolitanas será autorizado 
porte de arma de fogo, quando em 
serviço. (Incluído pela Lei nº 11.706, de 
2008)

Art. 7o As armas de fogo utilizadas 
pelos empregados das empresas de 
segurança privada e de transporte de 
valores, constituídas na forma da lei, 
serão de propriedade, responsabilidade 
e guarda das respectivas empresas, 
somente podendo ser utilizadas quando 
em serviço, devendo essas observar as 
condições de uso e de armazenagem 
estabelecidas pelo órgão competente, 
sendo o certificado de registro e a 
autorização de porte expedidos pela 
Polícia Federal em nome da empresa.

§ 1o O proprietário ou diretor 
responsável de empresa de segurança 
privada e de transporte de valores 
responderá pelo crime previsto no 
parágrafo único do art. 13 desta Lei, 

sem prejuízo das demais sanções 
administrativas e civis, se deixar de 
registrar ocorrência policial e de 
comunicar à Polícia Federal perda, furto, 
roubo ou outras formas de extravio de 
armas de fogo, acessórios e munições 
que estejam sob sua guarda, nas 
primeiras 24 (vinte e quatro) horas depois 
de ocorrido o fato.

§ 2o A empresa de segurança e de 
transporte de valores deverá apresentar 
documentação comprobatória do 
preenchimento dos requisitos constantes 
do art. 4o desta Lei quanto aos empregados 
que portarão arma de fogo.

§ 3o A listagem dos empregados das 
empresas referidas neste artigo deverá 
ser atualizada semestralmente junto ao 
Sinarm.

Art. 7o-A.  As armas de fogo utiliza-
das pelos servidores das instituições 
descritas no inciso XI do art. 6o serão de 
propriedade, responsabilidade e guarda 
das respectivas instituições, somente 
podendo ser utilizadas quando em ser-
viço, devendo estas observar as condi-
ções de uso e de armazenagem estabe-
lecidas pelo órgão competente, sendo 
o certificado de registro e a autorização 
de porte expedidos pela Polícia Federal 
em nome da instituição.  (Incluído pela 
Lei nº 12.694, de 2012)

§ 1o  A autorização para o porte de 
arma de fogo de que trata este artigo 
independe do pagamento de taxa.  (In-
cluído pela Lei nº 12.694, de 2012)

§ 2o  O presidente do tribunal ou o 
chefe do Ministério Público designará 
os servidores de seus quadros pessoais 
no exercício de funções de segurança 
que poderão portar arma de fogo, 
respeitado o limite máximo de 50% 
(cinquenta por cento) do número de 
servidores que exerçam funções de 
segurança.  (Incluído pela Lei nº 12.694, 
de 2012)

§ 3o  O porte de arma pelos 
servidores das instituições de que 
trata este artigo fica condicionado 
à apresentação de documentação 
comprobatória do preenchimento dos 
requisitos constantes do art. 4o desta 
Lei, bem como à formação funcional em 
estabelecimentos de ensino de atividade 
policial e à existência de mecanismos 
de fiscalização e de controle interno, 
nas condições estabelecidas no 
regulamento desta Lei.  (Incluído pela 
Lei nº 12.694, de 2012)

§ 4o  A listagem dos servidores das 
instituições de que trata este artigo 
deverá ser atualizada semestralmente 
no Sinarm.  (Incluído pela Lei nº 12.694, 
de 2012)

§ 5o  As instituições de que trata 
este artigo são obrigadas a registrar 
ocorrência policial e a comunicar à 
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Polícia Federal eventual perda, furto, 
roubo ou outras formas de extravio de 
armas de fogo, acessórios e munições 
que estejam sob sua guarda, nas 
primeiras 24 (vinte e quatro) horas 
depois de ocorrido o fato.  (Incluído pela 
Lei nº 12.694, de 2012)

Art. 8o As armas de fogo utilizadas 
em entidades desportivas legalmente 
constituídas devem obedecer às condições 
de uso e de armazenagem estabelecidas 
pelo órgão competente, respondendo o 
possuidor ou o autorizado a portar a arma 
pela sua guarda na forma do regulamento 
desta Lei.

Art. 9o Compete ao Ministério da 
Justiça a autorização do porte de arma 
para os responsáveis pela segurança 
de cidadãos estrangeiros em visita ou 
sediados no Brasil e, ao Comando do 
Exército, nos termos do regulamento 
desta Lei, o registro e a concessão de 
porte de trânsito de arma de fogo para 
colecionadores, atiradores e caçadores 
e de representantes estrangeiros em 
competição internacional oficial de tiro 
realizada no território nacional.

Art. 10. A autorização para o porte 
de arma de fogo de uso permitido, em 
todo o território nacional, é de compe-
tência da Polícia Federal e somente será 
concedida após autorização do Sinarm.

§ 1o A autorização prevista neste 
artigo poderá ser concedida com 
eficácia temporária e territorial limitada, 
nos termos de atos regulamentares, e 
dependerá de o requerente:

I – demonstrar a sua efetiva necessi-
dade por exercício de atividade profis-
sional de risco ou de ameaça à sua inte-
gridade física;

II – atender às exigências previstas no 
art. 4o desta Lei;

III – apresentar documentação de 
propriedade de arma de fogo, bem 
como o seu devido registro no órgão 
competente.

§ 2o A autorização de porte de arma 
de fogo, prevista neste artigo, perderá 
automaticamente sua eficácia caso o 
portador dela seja detido ou abordado 
em estado de embriaguez ou sob 
efeito de substâncias químicas ou 
alucinógenas.

Art. 11. Fica instituída a cobrança de 
taxas, nos valores constantes do Anexo 
desta Lei, pela prestação de serviços re-
lativos:

I – ao registro de arma de fogo;
II – à renovação de registro de arma 

de fogo;
III – à expedição de segunda via de 

registro de arma de fogo;
IV – à expedição de porte federal de 

arma de fogo;
V – à renovação de porte de arma de 

fogo;

VI – à expedição de segunda via de 
porte federal de arma de fogo.

§ 1o Os valores arrecadados destinam-
se ao custeio e à manutenção das 
atividades do Sinarm, da Polícia Federal 
e do Comando do Exército, no âmbito 
de suas respectivas responsabilidades.

§ 2o  São isentas do pagamento das 
taxas previstas neste artigo as pessoas 
e as instituições a que se referem os 
incisos I a VII e X e o § 5o do art. 6o desta 
Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.706, de 
2008)

Art. 11-A.  O Ministério da Justiça dis-
ciplinará a forma e as condições do cre-
denciamento de profissionais pela Polí-
cia Federal para comprovação da apti-
dão psicológica e da capacidade técnica 
para o manuseio de arma de fogo. (In-
cluído pela Lei nº 11.706, de 2008)

§ 1o  Na comprovação da aptidão 
psicológica, o valor cobrado pelo 
psicólogo não poderá exceder ao valor 
médio dos honorários profissionais 
para realização de avaliação psicológica 
constante do item 1.16 da tabela do 
Conselho Federal de Psicologia. (Incluí-
do pela Lei nº 11.706, de 2008)

§ 2o  Na comprovação da capacidade 
técnica, o valor cobrado pelo instrutor 
de armamento e tiro não poderá 
exceder R$ 80,00 (oitenta reais), acresci-
do do custo da munição. (Incluído pela 
Lei nº 11.706, de 2008)

§ 3o  A cobrança de valores superiores 
aos previstos nos §§ 1o e 2o deste artigo 
implicará o descredenciamento do 
profissional pela Polícia Federal. (Incluí-
do pela Lei nº 11.706, de 2008)

CAPÍTULO IV
DOS CRIMES E DAS PENAS

Posse irregular de arma de fogo de 
uso permitido

Art. 12. Possuir ou manter sob sua 
guarda arma de fogo, acessório ou mu-
nição, de uso permitido, em desacordo 
com determinação legal ou regulamen-
tar, no interior de sua residência ou de-
pendência desta, ou, ainda no seu local 
de trabalho, desde que seja o titular ou 
o responsável legal do estabelecimento 
ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) 
anos, e multa.
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Omissão de cautela
Art. 13. Deixar de observar as cautelas 

necessárias para impedir que menor de 
18 (dezoito) anos ou pessoa portado-
ra de deficiência mental se apodere de 
arma de fogo que esteja sob sua posse 
ou que seja de sua propriedade:

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) 
anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas 
incorrem o proprietário ou diretor res-
ponsável de empresa de segurança e 
transporte de valores que deixarem de 
registrar ocorrência policial e de comu-
nicar à Polícia Federal perda, furto, roubo 
ou outras formas de extravio de arma de 
fogo, acessório ou munição que estejam 
sob sua guarda, nas primeiras 24 (vinte 
quatro) horas depois de ocorrido o fato.

Porte ilegal de arma de fogo de uso 
permitido

Art. 14. Portar, deter, adquirir, forne-
cer, receber, ter em depósito, transpor-
tar, ceder, ainda que gratuitamente, em-
prestar, remeter, empregar, manter sob 
guarda ou ocultar arma de fogo, acessó-
rio ou munição, de uso permitido, sem 
autorização e em desacordo com deter-
minação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (qua-
tro) anos, e multa.

Parágrafo único. O crime previsto 
neste artigo é inafiançável, salvo quan-
do a arma de fogo estiver registrada em 
nome do agente. (Vide Adin 3.112-1)

Disparo de arma de fogo
Art. 15. Disparar arma de fogo ou 

acionar munição em lugar habitado ou 
em suas adjacências, em via pública ou 
em direção a ela, desde que essa condu-
ta não tenha como finalidade a prática 
de outro crime:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (qua-
tro) anos, e multa.

Parágrafo único. O crime previsto 
neste artigo é inafiançável. (Vide Adin 
3.112-1)

Posse ou porte ilegal de arma de 
fogo de uso restrito

Art. 16. Possuir, deter, portar, adqui-
rir, fornecer, receber, ter em depósito, 
transportar, ceder, ainda que gratuita-
mente, emprestar, remeter, empregar, 
manter sob sua guarda ou ocultar arma 
de fogo, acessório ou munição de uso 
restrito, sem autorização e em desacor-
do com determinação legal ou regula-
mentar:      (Redação dada pela Lei nº 
13.964, de 2019)

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) 
anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre 
quem:      (Redação dada pela Lei nº 
13.964, de 2019)

I – suprimir ou alterar marca, nume-
ração ou qualquer sinal de identificação 
de arma de fogo ou artefato;

II – modificar as características de 
arma de fogo, de forma a torná-la equi-
valente a arma de fogo de uso proibido 
ou restrito ou para fins de dificultar ou 
de qualquer modo induzir a erro autori-
dade policial, perito ou juiz;

III – possuir, detiver, fabricar ou em-
pregar artefato explosivo ou incendiário, 
sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar;

IV – portar, possuir, adquirir, trans-
portar ou fornecer arma de fogo com 
numeração, marca ou qualquer outro si-
nal de identificação raspado, suprimido 
ou adulterado;

V – vender, entregar ou fornecer, ain-
da que gratuitamente, arma de fogo, 
acessório, munição ou explosivo a crian-
ça ou adolescente; e

VI – produzir, recarregar ou reciclar, 
sem autorização legal, ou adulterar, de 
qualquer forma, munição ou explosivo.

§ 2º Se as condutas descritas 
no caput e no § 1º deste artigo 
envolverem arma de fogo de uso 
proibido, a pena é de reclusão, de 4 
(quatro) a 12 (doze) anos.       (Incluído 
pela Lei nº 13.964, de 2019)

Comércio ilegal de arma de fogo
Art. 17. Adquirir, alugar, receber, 

transportar, conduzir, ocultar, ter em 
depósito, desmontar, montar, remon-
tar, adulterar, vender, expor à venda, ou 
de qualquer forma utilizar, em proveito 
próprio ou alheio, no exercício de ativi-
dade comercial ou industrial, arma de 
fogo, acessório ou munição, sem auto-
rização ou em desacordo com determi-
nação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) 
anos, e multa.     (Redação dada pela Lei 
nº 13.964, de 2019)

§ 1º Equipara-se à atividade comercial 
ou industrial, para efeito deste artigo, 
qualquer forma de prestação de serviços, 
fabricação ou comércio irregular ou 
clandestino, inclusive o exercido em 
residência.    (Redação dada pela Lei nº 
13.964, de 2019)

§ 2º Incorre na mesma pena quem 
vende ou entrega arma de fogo, 
acessório ou munição, sem autorização 
ou em desacordo com a determinação 
legal ou regulamentar, a agente policial 
disfarçado, quando presentes elementos 
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probatórios razoáveis de conduta 
criminal preexistente.      (Incluído pela 
Lei nº 13.964, de 2019)

Tráfico internacional de arma de 
fogo

Art. 18. Importar, exportar, favorecer 
a entrada ou saída do território nacio-
nal, a qualquer título, de arma de fogo, 
acessório ou munição, sem autorização 
da autoridade competente:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 16 (de-
zesseis) anos, e multa.      (Redação dada 
pela Lei nº 13.964, de 2019)

Parágrafo único. Incorre na mesma 
pena quem vende ou entrega arma de 
fogo, acessório ou munição, em opera-
ção de importação, sem autorização da 
autoridade competente, a agente poli-
cial disfarçado, quando presentes ele-
mentos probatórios razoáveis de con-
duta criminal preexistente.      (Incluído 
pela Lei nº 13.964, de 2019)

Art. 19. Nos crimes previstos nos arts. 
17 e 18, a pena é aumentada da metade 
se a arma de fogo, acessório ou muni-
ção forem de uso proibido ou restrito.

Art. 20. Nos crimes previstos nos arts. 
14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada 
da metade se:     (Redação dada pela Lei 
nº 13.964, de 2019)

I - forem praticados por integrante 
dos órgãos e empresas referidas nos 
arts. 6º, 7º e 8º desta Lei; ou      (Incluído 
pela Lei nº 13.964, de 2019)

II - o agente for reincidente específi-
co em crimes dessa natureza.      (Incluí-
do pela Lei nº 13.964, de 2019)

Art. 21. Os crimes previstos nos arts. 
16, 17 e 18 são insuscetíveis de liberda-
de provisória. (Vide Adin 3.112-1)

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 22. O Ministério da Justiça pode-
rá celebrar convênios com os Estados e 
o Distrito Federal para o cumprimento 
do disposto nesta Lei.

Art. 23.  A classificação legal, técnica 
e geral bem como a definição das armas 
de fogo e demais produtos controlados, 
de usos proibidos, restritos, permitidos 
ou obsoletos e de valor histórico serão 
disciplinadas em ato do chefe do Poder 
Executivo Federal, mediante propos-
ta do Comando do Exército. (Redação 
dada pela Lei nº 11.706, de 2008)

§ 1o Todas as munições 
comercializadas no País deverão estar 
acondicionadas em embalagens com 
sistema de código de barras, gravado na 
caixa, visando possibilitar a identificação 
do fabricante e do adquirente, entre 
outras informações definidas pelo 
regulamento desta Lei.

§ 2o Para os órgãos referidos no art. 6o, 
somente serão expedidas autorizações de 
compra de munição com identificação do 
lote e do adquirente no culote dos projéteis, 
na forma do regulamento desta Lei.

§ 3o As armas de fogo fabricadas a 
partir de 1 (um) ano da data de publicação 
desta Lei conterão dispositivo intrínseco 
de segurança e de identificação, gravado 
no corpo da arma, definido pelo 
regulamento desta Lei, exclusive para os 
órgãos previstos no art. 6o.

§ 4o  As instituições de  ensino policial 
e as guardas municipais referidas nos 
incisos III e IV do caput do art. 6o desta Lei 
e no seu § 7o poderão adquirir insumos 
e máquinas de recarga de munição 
para o fim exclusivo de suprimento de 
suas atividades, mediante autorização 
concedida nos termos definidos em 
regulamento. (Incluído pela Lei nº 
11.706, de 2008)

Art. 24. Excetuadas as atribuições a que 
se refere o art. 2º desta Lei, compete ao 
Comando do Exército autorizar e fiscali-
zar a produção, exportação, importação, 
desembaraço alfandegário e o comércio 
de armas de fogo e demais produtos con-
trolados, inclusive o registro e o porte de 
trânsito de arma de fogo de colecionado-
res, atiradores e caçadores.

Art. 25. As armas de fogo apreendi-
das, após a elaboração do laudo pericial 
e sua juntada aos autos, quando não mais 
interessarem à persecução penal serão 
encaminhadas pelo juiz competente ao 
Comando do Exército, no prazo de até 48 
(quarenta e oito) horas, para destruição 
ou doação aos órgãos de segurança pú-
blica ou às Forças Armadas, na forma do 
regulamento desta Lei.    (Redação dada 
pela Lei nº 13.886, de 2019)

§ 1o  As armas de fogo encaminhadas 
ao Comando do Exército que receberem 
parecer favorável à doação, obedecidos 
o padrão e a dotação de cada Força 
Armada ou órgão de segurança pública, 
atendidos os critérios de prioridade 
estabelecidos pelo Ministério da Justiça 
e ouvido o Comando do Exército, 
serão arroladas em relatório reservado 
trimestral a ser encaminhado àquelas 
instituições, abrindo-se-lhes prazo para 
manifestação de interesse. (Incluído 
pela Lei nº 11.706, de 2008)
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§ 1º-A. As armas de fogo e munições 
apreendidas em decorrência do tráfico 
de drogas de abuso, ou de qualquer 
forma utilizadas em atividades ilícitas de 
produção ou comercialização de drogas 
abusivas, ou, ainda, que tenham sido 
adquiridas com recursos provenientes 
do tráfico de drogas de abuso, perdidas 
em favor da União e encaminhadas para 
o Comando do Exército, devem ser, após 
perícia ou vistoria que atestem seu bom 
estado, destinadas com prioridade para os 
órgãos de segurança pública e do sistema 
penitenciário da unidade da federação 
responsável pela apreensão.    (Incluído 
pela Lei nº 13.886, de 2019)

§ 2o  O Comando do Exército 
encaminhará a relação das armas a 
serem doadas ao juiz competente, que 
determinará o seu perdimento em favor 
da instituição beneficiada. (Incluído pela 
Lei nº 11.706, de 2008)

§ 3o  O transporte das  armas de fogo 
doadas será de responsabilidade da 
instituição beneficiada, que procederá 
ao seu cadastramento no Sinarm ou no 
Sigma. (Incluído pela Lei nº 11.706, de 2008)

§ 4o  (VETADO) (Incluído pela Lei nº 
11.706, de 2008)

§ 5o  O Poder Judiciário instituirá 
instrumentos para o encaminhamento ao 
Sinarm ou ao Sigma, conforme se trate de 
arma de uso permitido ou de uso restrito, 
semestralmente, da relação de armas 
acauteladas em juízo, mencionando 
suas características e o local onde se 
encontram. (Incluído pela Lei nº 11.706, 
de 2008)

Art. 26. São vedadas a fabricação, a 
venda, a comercialização e a importação 
de brinquedos, réplicas e simulacros de 
armas de fogo, que com estas se possam 
confundir.

Parágrafo único. Excetuam-se da proi-
bição as réplicas e os simulacros destina-
dos à instrução, ao adestramento, ou à 
coleção de usuário autorizado, nas con-
dições fixadas pelo Comando do Exército.

Art. 27. Caberá ao Comando do Exér-
cito autorizar, excepcionalmente, a aqui-
sição de armas de fogo de uso restrito.

Parágrafo único. O disposto neste ar-
tigo não se aplica às aquisições dos Co-
mandos Militares.

Art. 28.  É vedado ao menor de 25 
(vinte e cinco) anos adquirir arma de 
fogo, ressalvados os integrantes das 
entidades constantes dos incisos I, II, III, 
V, VI, VII e X do caput do art. 6o desta 
Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.706, 
de 2008)

Art. 29. As autorizações de porte de 
armas de fogo já concedidas expirar-se-
-ão 90 (noventa) dias após a publicação 
desta Lei. (Vide Lei nº 10.884, de 2004)

Parágrafo único. O detentor de autori-
zação com prazo de validade superior a 
90 (noventa) dias poderá renová-la, pe-
rante a Polícia Federal, nas condições dos 
arts. 4o, 6o e 10 desta Lei, no prazo de 90 
(noventa) dias após sua publicação, sem 
ônus para o requerente.

Art. 30.  Os possuidores e proprietários 
de arma de fogo de uso permitido ainda 
não registrada deverão solicitar seu re-
gistro até o dia 31 de dezembro de 2008, 
mediante apresentação de documento de 
identificação pessoal e comprovante de 
residência fixa, acompanhados de nota 
fiscal de compra ou comprovação da ori-
gem lícita da posse, pelos meios de prova 
admitidos em direito, ou declaração fir-
mada na qual constem as características 
da arma e a sua condição de proprietário, 
ficando este dispensado do pagamento 
de taxas e do cumprimento das demais 
exigências constantes dos incisos I a III 
do caput do art. 4o desta Lei. (Redação 
dada pela Lei nº 11.706, de 2008)      (Pror-
rogação de prazo)

Parágrafo único.  Para fins do cumpri-
mento do disposto no caput deste artigo, 
o proprietário de arma de fogo poderá 
obter, no Departamento de Polícia Fede-
ral, certificado de registro provisório, ex-
pedido na forma do § 4o do art. 5o desta 
Lei. (Incluído pela Lei nº 11.706, de 2008)

Art. 31. Os possuidores e proprietários 
de armas de fogo adquiridas regularmen-
te poderão, a qualquer tempo, entregá-
-las à Polícia Federal, mediante recibo e 
indenização, nos termos do regulamento 
desta Lei.

Art. 32.  Os possuidores e proprietários 
de arma de fogo poderão entregá-la, es-
pontaneamente, mediante recibo, e, pre-
sumindo-se de boa-fé, serão indeniza-
dos, na forma do regulamento, ficando 
extinta a punibilidade de eventual pos-
se irregular da referida arma. (Redação 
dada pela Lei nº 11.706, de 2008)

Parágrafo único.  (Revogado pela Lei 
nº 11.706, de 2008)

Art. 33. Será aplicada multa de 
R$ 100.000,00 (cem mil reais) a R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais), confor-
me especificar o regulamento desta Lei:

I – à empresa de transporte aéreo, 
rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial 
ou lacustre que deliberadamente, por 
qualquer meio, faça, promova, facilite 
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ou permita o transporte de arma ou mu-
nição sem a devida autorização ou com 
inobservância das normas de segurança;

II – à empresa de produção ou co-
mércio de armamentos que realize pu-
blicidade para venda, estimulando o uso 
indiscriminado de armas de fogo, exce-
to nas publicações especializadas.

Art. 34. Os promotores de eventos 
em locais fechados, com aglomeração 
superior a 1000 (um mil) pessoas, ado-
tarão, sob pena de responsabilidade, as 
providências necessárias para evitar o 
ingresso de pessoas armadas, ressalva-
dos os eventos garantidos pelo inciso VI 
do art. 5o da Constituição Federal.

Parágrafo único. As empresas res-
ponsáveis pela prestação dos serviços 
de transporte internacional e interesta-
dual de passageiros adotarão as provi-
dências necessárias para evitar o embar-
que de passageiros armados.

Art. 34-A. Os dados relacionados à co-
leta de registros balísticos serão armaze-
nados no Banco Nacional de Perfis Balísti-
cos.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 1º O Banco Nacional de Perfis Balísticos 
tem como objetivo cadastrar armas de fogo 
e armazenar características de classe 
e individualizadoras de projéteis e de 
estojos de munição deflagrados por 
arma de fogo.    (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)

§ 2º O Banco Nacional de Perfis 
Balísticos será constituído pelos 
registros de elementos de munição 
deflagrados por armas de fogo 
relacionados a crimes, para subsidiar 
ações destinadas às apurações criminais 
federais, estaduais e distritais.     (Incluí-
do pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 3º O Banco Nacional de Perfis 
Balísticos será gerido pela unidade 
oficial de perícia criminal.      (Incluído 
pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 4º Os dados constantes do Banco 
Nacional de Perfis Balísticos terão 
caráter sigiloso, e aquele que permitir 
ou promover sua utilização para fins 
diversos dos previstos nesta Lei ou em 
decisão judicial responderá civil, penal e 
administrativamente.       (Incluído pela 
Lei nº 13.964, de 2019)

§ 5º É vedada a comercialização, total 
ou parcial, da base de dados do Banco 

Nacional de Perfis Balísticos.       (Incluí-
do pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 6º A formação, a gestão e o acesso 
ao Banco Nacional de Perfis Balísticos 
serão regulamentados em ato do Poder 
Executivo federal.      (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 35. É proibida a comercialização 
de arma de fogo e munição em todo o 
território nacional, salvo para as entida-
des previstas no art. 6o desta Lei.

§ 1o Este dispositivo, para entrar 
em vigor, dependerá de aprovação 
mediante referendo popular, a ser 
realizado em outubro de 2005.

§ 2o Em caso de aprovação do 
referendo popular, o disposto neste 
artigo entrará em vigor na data de 
publicação de seu resultado pelo 
Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 36. É revogada a Lei no 9.437, de 
20 de fevereiro de 1997.

Art. 37. Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 2003; 
182o da Independência e 115o da 
República.

ANEXO 
(Redação dada pela Lei nº 11.706, de 

2008)
TABELA DE TAXAS

ATO ADMINISTRATIVO R$
I - Registro de arma de 
fogo:  

- até 31 de dezembro de 
2008 Gratuito

 (art. 30)
- a partir de 1o de janeiro 
de 2009 60,00

II - Renovação do certifi-
cado de registro de arma 
de fogo:

 

 Gratuito
- até 31 de dezembro de 
2008

(art. 5o, § 
3o)

  
- a partir de 1o de janeiro 
de 2009

60,00

III - Registro de arma de 
fogo  para  empresa de 
segurança privada e de 
transporte

60,00

de valores  
IV - Renovação do certifi-
cado de registro de arma 
de fogo para empresa de
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segurança privada e de 
transporte de valores:  

  
- até 30 de junho de 2008 30,00
  
  
- de 1o de julho de 2008 a 
31 de outubro de 2008

45,00

  
- a partir de 1o de 
novembro de 2008

60,00

V - Expedição de porte de 
arma de fogo 1.000,00

VI - Renovação de porte 
de arma de fogo 1.000,00

VII - Expedição de segun-
da via de certificado de 
registro de arma de fogo

60,00

VIII - Expedição de se-
gunda via de porte de 
arma de fogo

60,00

LEI Nº 11.343/2006 
(ENTORPECENTES)

LEI Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO 
DE 2006

Institui o Sistema Nacional de Po-
líticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; 
prescreve medidas para prevenção do 
uso indevido, atenção e reinserção so-
cial de usuários e dependentes de dro-
gas; estabelece normas para repressão 
à produção não autorizada e ao tráfico 
ilícito de drogas; define crimes e dá ou-
tras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço 
saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Na-
cional de Políticas Públicas sobre Drogas 
- Sisnad; prescreve medidas para pre-
venção do uso indevido, atenção e rein-
serção social de usuários e dependentes 
de drogas; estabelece normas para re-
pressão à produção não autorizada e ao 
tráfico ilícito de drogas e define crimes.

Parágrafo único. Para fins desta Lei, 
consideram-se como drogas as substân-
cias ou os produtos capazes de causar de-
pendência, assim especificados em lei ou 
relacionados em listas atualizadas perio-
dicamente pelo Poder Executivo da União.

Art. 2º Ficam proibidas, em todo o 
território nacional, as drogas, bem como 
o plantio, a cultura, a colheita e a explo-

ração de vegetais e substratos dos quais 
possam ser extraídas ou produzidas dro-
gas, ressalvada a hipótese de autorização 
legal ou regulamentar, bem como o que 
estabelece a Convenção de Viena, das 
Nações Unidas, sobre Substâncias Psico-
trópicas, de 1971, a respeito de plantas de 
uso estritamente ritualístico-religioso.

Parágrafo único. Pode a União autori-
zar o plantio, a cultura e a colheita dos 
vegetais referidos no caput deste artigo, 
exclusivamente para fins medicinais ou 
científicos, em local e prazo predetermi-
nados, mediante fiscalização, respeita-
das as ressalvas supramencionadas.

TÍTULO II
DO SIS TEMA NACIONAL DE POLÍTI-

CAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Art. 3º O Sisnad tem a finalidade de 
articular, integrar, organizar e coordenar 
as atividades relacionadas com:

I - a prevenção do uso indevido, a 
atenção e a reinserção social de usuá-
rios e dependentes de drogas;

II - a repressão da produção não au-
torizada e do tráfico ilícito de drogas.

§ 1º  Entende-se por Sisnad o 
conjunto ordenado de princípios, regras, 
critérios e recursos materiais e humanos 
que envolvem as políticas, planos, 
programas, ações e projetos sobre 
drogas, incluindo-se nele, por adesão, 
os Sistemas de Políticas Públicas sobre 
Drogas dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios. (Incluído pela Lei nº 13.840, 
de 2019)

§ 2º  O Sisnad atuará em articulação 
com o Sistema Único de Saúde - SUS, 
e com o Sistema Único de Assistência 
Social - SUAS. (Incluído pela Lei nº 
13.840, de 2019)

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS E DOS OBJETI-

VOS DO SIS TEMA NACIONAL DE PO-
LÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Art. 4º São princípios do Sisnad:
I - o respeito aos direitos fundamen-

tais da pessoa humana, especialmente 
quanto à sua autonomia e à sua liber-
dade;

II - o respeito à diversidade e às espe-
cificidades populacionais existentes;
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III - a promoção dos valores éticos, cul-
turais e de cidadania do povo brasileiro, 
reconhecendo-os como fatores de pro-
teção para o uso indevido de drogas e 
outros comportamentos correlacionados;

IV - a promoção de consensos nacio-
nais, de ampla participação social, para o 
estabelecimento dos fundamentos e es-
tratégias do Sisnad;

V - a promoção da responsabilidade 
compartilhada entre Estado e Sociedade, 
reconhecendo a importância da participa-
ção social nas atividades do Sisnad;

VI - o reconhecimento da intersetoria-
lidade dos fatores correlacionados com o 
uso indevido de drogas, com a sua produ-
ção não autorizada e o seu tráfico ilícito;

VII - a integração das estratégias na-
cionais e internacionais de prevenção 
do uso indevido, atenção e reinserção 
social de usuários e dependentes de 
drogas e de repressão à sua produção 
não autorizada e ao seu tráfico ilícito;

VIII - a articulação com os órgãos do 
Ministério Público e dos Poderes Legis-
lativo e Judiciário visando à cooperação 
mútua nas atividades do Sisnad;

IX - a adoção de abordagem multi-
disciplinar que reconheça a interdepen-
dência e a natureza complementar das 
atividades de prevenção do uso indevi-
do, atenção e reinserção social de usuá-
rios e dependentes de drogas, repressão 
da produção não autorizada e do tráfico 
ilícito de drogas;

X - a observância do equilíbrio entre 
as atividades de prevenção do uso in-
devido, atenção e reinserção social de 
usuários e dependentes de drogas e 
de repressão à sua produção não au-
torizada e ao seu tráfico ilícito, visando 
a garantir a estabilidade e o bem-estar 
social;

XI - a observância às orientações e 
normas emanadas do Conselho Nacio-
nal Antidrogas - Conad.

Art. 5º O Sisnad tem os seguintes ob-
jetivos:

I - contribuir para a inclusão social do 
cidadão, visando a torná-lo menos vul-
nerável a assumir comportamentos de 
risco para o uso indevido de drogas, seu 
tráfico ilícito e outros comportamentos 
correlacionados;

II - promover a construção e a socia-
lização do conhecimento sobre drogas 
no país;

III - promover a integração entre as 
políticas de prevenção do uso indevido, 
atenção e reinserção social de usuários 
e dependentes de drogas e de repres-
são à sua produção não autorizada e 
ao tráfico ilícito e as políticas públicas 
setoriais dos órgãos do Poder Executi-
vo da União, Distrito Federal, Estados e 
Municípios;

IV - assegurar as condições para a 
coordenação, a integração e a articula-
ção das atividades de que trata o art. 3º 
desta Lei.

CAPÍTULO II
(Redação dada pela Lei nº 13.840, de 

2019)
DO SISTEMA NACIONAL DE POLÍTI-

CAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS
Seção I

(Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)
Da Composição do Sistema Nacional 

de Políticas Públicas sobre Drogas

Art. 6º (VETADO)
Art. 7º A organização do Sisnad asse-

gura a orientação central e a execução 
descentralizada das atividades realiza-
das em seu âmbito, nas esferas federal, 
distrital, estadual e municipal e se cons-
titui matéria definida no regulamento 
desta Lei.

Art. 7º-A.  (VETADO). (Incluído pela 
Lei nº 13.840, de 2019)

Art. 8º (VETADO)

Seção II
(Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

Das Competências

Art. 8º-A.  Compete à União: (Incluído 
pela Lei nº 13.840, de 2019)

I - formular e coordenar a execução 
da Política Nacional sobre Drogas; (In-
cluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

II - elaborar o Plano Nacional de Po-
líticas sobre Drogas, em parceria com 
Estados, Distrito Federal, Municípios e a 
sociedade; (Incluído pela Lei nº 13.840, 
de 2019)

III - coordenar o Sisnad; (Incluído pela 
Lei nº 13.840, de 2019)

IV - estabelecer diretrizes sobre a or-
ganização e funcionamento do Sisnad 
e suas normas de referência; (Incluído 
pela Lei nº 13.840, de 2019)

V - elaborar objetivos, ações estraté-
gicas, metas, prioridades, indicadores e 
definir formas de financiamento e ges-
tão das políticas sobre drogas; (Incluído 
pela Lei nº 13.840, de 2019)

VI – (VETADO); (Incluído pela Lei nº 
13.840, de 2019)

VII – (VETADO); (Incluído pela Lei nº 
13.840, de 2019)

VIII - promover a integração das po-
líticas sobre drogas com os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios; (Incluí-
do pela Lei nº 13.840, de 2019)

IX - financiar, com Estados, Distri-
to Federal e Municípios, a execução 
das políticas sobre drogas, observa-
das as obrigações dos integrantes do 
Sisnad; (Incluído pela Lei nº 13.840, de 
2019)
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X - estabelecer formas de colabo-
ração com Estados, Distrito Federal e 
Municípios para a execução das políti-
cas sobre drogas; (Incluído pela Lei nº 
13.840, de 2019)

XI - garantir publicidade de dados e 
informações sobre repasses de recursos 
para financiamento das políticas sobre 
drogas; (Incluído pela Lei nº 13.840, de 
2019)

XII - sistematizar e divulgar os dados 
estatísticos nacionais de prevenção, tra-
tamento, acolhimento, reinserção so-
cial e econômica e repressão ao tráfico 
ilícito de drogas; (Incluído pela Lei nº 
13.840, de 2019)

XIII - adotar medidas de enfretamen-
to aos crimes transfronteiriços; e (Incluí-
do pela Lei nº 13.840, de 2019)

XIV - estabelecer uma política nacio-
nal de controle de fronteiras, visando a 
coibir o ingresso de drogas no País. (In-
cluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

Art. 8º-B .  (VETADO). (Incluído pela 
Lei nº 13.840, de 2019)

Art. 8º-C. (VETADO). (Incluído pela Lei 
nº 13.840, de 2019)

CAPÍTULO II-A
(Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

DA FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS 
SOBRE DROGAS

Seção I
(Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)
Do Plano Nacional de Políticas sobre 

Drogas

Art. 8º-D.  São objetivos do Plano Na-
cional de Políticas sobre Drogas, dentre 
outros: (Incluído pela Lei nº 13.840, de 
2019)

I - promover a interdisciplinaridade e 
integração dos programas, ações, ativi-
dades e projetos dos órgãos e entidades 
públicas e privadas nas áreas de saúde, 
educação, trabalho, assistência social, 
previdência social, habitação, cultura, 
desporto e lazer, visando à prevenção 
do uso de drogas, atenção e reinserção 
social dos usuários ou dependentes de 
drogas; (Incluído pela Lei nº 13.840, de 
2019)

II - viabilizar a ampla participação 
social na formulação, implementação e 
avaliação das políticas sobre drogas; (In-
cluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

III - priorizar programas, ações, ativida-
des e projetos articulados com os estabele-
cimentos de ensino, com a sociedade e com 
a família para a prevenção do uso de dro-
gas; (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

IV - ampliar as alternativas de inserção 
social e econômica do usuário ou depen-
dente de drogas, promovendo programas 
que priorizem a melhoria de sua escolari-
zação e a qualificação profissional; (Incluí-
do pela Lei nº 13.840, de 2019)

V - promover o acesso do usuário ou de-
pendente de drogas a todos os serviços pú-
blicos; (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

VI - estabelecer diretrizes para garantir a 
efetividade dos programas, ações e pro-
jetos das políticas sobre drogas; (Incluído 
pela Lei nº 13.840, de 2019)

VII - fomentar a criação de serviço de 
atendimento telefônico com orientações 
e informações para apoio aos usuários ou 
dependentes de drogas; (Incluído pela Lei 
nº 13.840, de 2019)

VIII - articular programas, ações e pro-
jetos de incentivo ao emprego, renda e 
capacitação para o trabalho, com objetivo 
de promover a inserção profissional da 
pessoa que haja cumprido o plano indi-
vidual de atendimento nas fases de trata-
mento ou acolhimento; (Incluído pela Lei 
nº 13.840, de 2019)

IX - promover formas coletivas de or-
ganização para o trabalho, redes de eco-
nomia solidária e o cooperativismo, como 
forma de promover autonomia ao usuário 
ou dependente de drogas egresso de tra-
tamento ou acolhimento, observando-se 
as especificidades regionais; (Incluído pela 
Lei nº 13.840, de 2019)

X - propor a formulação de políticas 
públicas que conduzam à efetivação das 
diretrizes e princípios previstos no art. 
22; (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

XI - articular as instâncias de saúde, 
assistência social e de justiça no enfren-
tamento ao abuso de drogas; e (Incluído 
pela Lei nº 13.840, de 2019)

XII - promover estudos e avaliação dos 
resultados das políticas sobre drogas. (In-
cluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

§ 1º  O plano de que trata o caput terá 
duração de 5 (cinco) anos a contar de sua 
aprovação.

§ 2º  O poder público deverá dar a mais 
ampla divulgação ao conteúdo do Plano 
Nacional de Políticas sobre Drogas.

Seção II
(Incluído pela Lei nº 13.840, de 

2019)
Dos Conselhos de Políticas sobre 

Drogas

Art. 8º-E.  Os conselhos de políticas 
sobre drogas, constituídos por Estados, 
Distrito Federal e Municípios, terão os 
seguintes objetivos: (Incluído pela Lei nº 
13.840, de 2019)
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I - auxiliar na elaboração de políticas 
sobre drogas; (Incluído pela Lei nº 13.840, 
de 2019)

II - colaborar com os órgãos governa-
mentais no planejamento e na execução 
das políticas sobre drogas, visando à efe-
tividade das políticas sobre drogas; (In-
cluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

III - propor a celebração de instrumen-
tos de cooperação, visando à elaboração de 
programas, ações, atividades e projetos 
voltados à prevenção, tratamento, aco-
lhimento, reinserção social e econômica e 
repressão ao tráfico ilícito de drogas; (In-
cluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

IV - promover a realização de estudos, 
com o objetivo de subsidiar o planeja-
mento das políticas sobre drogas; (In-
cluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

V - propor políticas públicas que per-
mitam a integração e a participação do 
usuário ou dependente de drogas no 
processo social, econômico, político e 
cultural no respectivo ente federado; 
e (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

VI - desenvolver outras atividades 
relacionadas às políticas sobre drogas 
em consonância com o Sisnad e com os 
respectivos planos. (Incluído pela Lei nº 
13.840, de 2019)

Seção III
(Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

Dos Membros dos Conselhos de 
Políticas sobre Drogas

Art. 8º-F.  (VETADO). (Incluído pela 
Lei nº 13.840, de 2019)

CAPÍTULO III
(VETADO)

Art. 9º (VETADO)
Art. 10. (VETADO)
Art. 11. (VETADO)
Art. 12. (VETADO)
Art. 13. (VETADO)
Art. 14. (VETADO)

CAPÍTULO IV
(Redação dada pela Lei nº 13.840, 

de 2019)
DO ACOMPANHAMENTO E DA 

AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS SOBRE 
DROGAS

Art. 15. (VETADO)

Art. 16. As instituições com atuação 
nas áreas da atenção à saúde e da assis-
tência social que atendam usuários ou 
dependentes de drogas devem comuni-
car ao órgão competente do respectivo 
sistema municipal de saúde os casos 
atendidos e os óbitos ocorridos, preser-
vando a identidade das pessoas, confor-
me orientações emanadas da União.

Art. 17. Os dados estatísticos nacio-
nais de repressão ao tráfico ilícito de 
drogas integrarão sistema de informa-
ções do Poder Executivo.

TÍTULO III
DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO 
DO USO INDEVIDO, ATENÇÃO E 

REINSERÇÃO SOCIAL DE USUÁRIOS E 
DEPENDENTES DE DROGAS

CAPÍTULO I
DA PREVENÇÃO

Seção I
(Incluído pela Lei nº 13.840, de 

2019)
Das Diretrizes

Art. 18. Constituem atividades de pre-
venção do uso indevido de drogas, para 
efeito desta Lei, aquelas direcionadas 
para a redução dos fatores de vulnera-
bilidade e risco e para a promoção e o 
fortalecimento dos fatores de proteção.

Art. 19. As atividades de prevenção do 
uso indevido de drogas devem observar 
os seguintes princípios e diretrizes:

I - o reconhecimento do uso indevido 
de drogas como fator de interferência 
na qualidade de vida do indivíduo e na 
sua relação com a comunidade à qual 
pertence;

II - a adoção de conceitos objetivos 
e de fundamentação científica como 
forma de orientar as ações dos serviços 
públicos comunitários e privados e de 
evitar preconceitos e estigmatização das 
pessoas e dos serviços que as atendam;

III - o fortalecimento da autonomia e 
da responsabilidade individual em rela-
ção ao uso indevido de drogas;

IV - o compartilhamento de respon-
sabilidades e a colaboração mútua com 
as instituições do setor privado e com 
os diversos segmentos sociais, incluin-
do usuários e dependentes de drogas e 
respectivos familiares, por meio do esta-
belecimento de parcerias;

V - a adoção de estratégias preven-
tivas diferenciadas e adequadas às es-
pecificidades socioculturais das diversas 
populações, bem como das diferentes 
drogas utilizadas;

VI - o reconhecimento do “não-uso”, 
do “retardamento do uso” e da redução 
de riscos como resultados desejáveis 
das atividades de natureza preventiva, 
quando da definição dos objetivos a se-
rem alcançados;
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VII - o tratamento especial dirigido às 
parcelas mais vulneráveis da população, 
levando em consideração as suas neces-
sidades específicas;

VIII - a articulação entre os serviços e 
organizações que atuam em atividades de 
prevenção do uso indevido de drogas e a 
rede de atenção a usuários e dependentes 
de drogas e respectivos familiares;

IX - o investimento em alternativas es-
portivas, culturais, artísticas, profissionais, 
entre outras, como forma de inclusão so-
cial e de melhoria da qualidade de vida;

X - o estabelecimento de políticas de 
formação continuada na área da preven-
ção do uso indevido de drogas para pro-
fissionais de educação nos 3 (três) níveis 
de ensino;

XI - a implantação de projetos peda-
gógicos de prevenção do uso indevido de 
drogas, nas instituições de ensino público 
e privado, alinhados às Diretrizes Curricu-
lares Nacionais e aos conhecimentos rela-
cionados a drogas;

XII - a observância das orientações e 
normas emanadas do Conad;

XIII - o alinhamento às diretrizes dos 
órgãos de controle social de políticas se-
toriais específicas.

Parágrafo único. As atividades de pre-
venção do uso indevido de drogas diri-
gidas à criança e ao adolescente deverão 
estar em consonância com as diretrizes 
emanadas pelo Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - 
Conanda.

Seção II
(Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)
Da Semana Nacional de Políticas 

Sobre Drogas

Art. 19-A.  Fica instituída a Semana Na-
cional de Políticas sobre Drogas, comemo-
rada anualmente, na quarta semana de ju-
nho. (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

§ 1º  No período de que trata o caput , 
serão intensificadas as ações de: (Incluído 
pela Lei nº 13.840, de 2019)

I - difusão de informações sobre os 
problemas decorrentes do uso de dro-
gas; (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

II - promoção de eventos para o de-
bate público sobre as políticas sobre dro-
gas; (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

III - difusão de boas práticas de preven-
ção, tratamento, acolhimento e reinserção 
social e econômica de usuários de dro-
gas; (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

IV - divulgação de iniciativas, ações 
e campanhas de prevenção do uso in-
devido de drogas; (Incluído pela Lei nº 
13.840, de 2019)

V - mobilização da comunidade para 
a participação nas ações de prevenção e 
enfrentamento às drogas; (Incluído pela 
Lei nº 13.840, de 2019)

VI - mobilização dos sistemas de en-
sino previstos na Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional , na realiza-
ção de atividades de prevenção ao uso 
de drogas. (Incluído pela Lei nº 13.840, 
de 2019)

CAPÍTULO II
DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E 

DE REINSERÇÃO SOCIAL DE USUÁ-
RIOS O U DEPENDENTES DE DROGAS

CAPÍTULO II
(Redação dada pela Lei nº 13.840, 

de 2019)
DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO, 

TRATAMENTO, ACOLHIMENTO E DE 
REINSERÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA 
DE USUÁRIOS OU DEPENDENTES DE 

DROGAS
Seção I

(Incluído pela Lei nº 13.840, de 
2019)

Disposições Gerais

Art. 20. Constituem atividades de 
atenção ao usuário e dependente de 
drogas e respectivos familiares, para 
efeito desta Lei, aquelas que visem à 
melhoria da qualidade de vida e à redu-
ção dos riscos e dos danos associados 
ao uso de drogas.

Art. 21. Constituem atividades de 
reinserção social do usuário ou do de-
pendente de drogas e respectivos fa-
miliares, para efeito desta Lei, aquelas 
direcionadas para sua integração ou 
reintegração em redes sociais.

Art. 22. As atividades de atenção e 
as de reinserção social do usuário e do 
dependente de drogas e respectivos fa-
miliares devem observar os seguintes 
princípios e diretrizes:

I - respeito ao usuário e ao depen-
dente de drogas, independentemente 
de quaisquer condições, observados os 
direitos fundamentais da pessoa huma-
na, os princípios e diretrizes do Sistema 
Único de Saúde e da Política Nacional 
de Assistência Social;

II - a adoção de estratégias diferen-
ciadas de atenção e reinserção social do 
usuário e do dependente de drogas e 
respectivos familiares que considerem 
as suas peculiaridades socioculturais;
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III - definição de projeto terapêutico 
individualizado, orientado para a inclu-
são social e para a redução de riscos e 
de danos sociais e à saúde;

IV - atenção ao usuário ou depen-
dente de drogas e aos respectivos fa-
miliares, sempre que possível, de forma 
multidisciplinar e por equipes multipro-
fissionais;

V - observância das orientações e 
normas emanadas do Conad;

VI - o alinhamento às diretrizes dos 
órgãos de controle social de políticas 
setoriais específicas.

VII - estímulo à capacitação técnica e 
profissional; (Incluído pela Lei nº 13.840, 
de 2019)

VIII - efetivação de políticas de rein-
serção social voltadas à educação con-
tinuada e ao trabalho; (Incluído pela Lei 
nº 13.840, de 2019)

IX - observância do plano individual 
de atendimento na forma do art. 23-B 
desta Lei; (Incluído pela Lei nº 13.840, de 
2019)

X - orientação adequada ao usuário 
ou dependente de drogas quanto às 
consequências lesivas do uso de drogas, 
ainda que ocasional. (Incluído pela Lei 
nº 13.840, de 2019)

Seção II
(Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)
Da Educação na Reinserção Social 

e Econômica

Art. 22-A.  As pessoas atendidas por 
órgãos integrantes do Sisnad terão 
atendimento nos programas de educa-
ção profissional e tecnológica, educação 
de jovens e adultos e alfabetização. (In-
cluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

Seção III
(Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)
Do Trabalho na Reinserção Social e 

Econômica

Art. 22-B.  (VETADO).

Seção IV
(Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)
Do Tratamento do Usuário ou De-

pendente de Drogas

Art. 23. As redes dos serviços de saúde 
da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios desenvolverão programas 
de atenção ao usuário e ao dependente 
de drogas, respeitadas as diretrizes do 
Ministério da Saúde e os princípios expli-
citados no art. 22 desta Lei, obrigatória a 
previsão orçamentária adequada.

Art. 23-A.  O tratamento do usuário ou 
dependente de drogas deverá ser orde-
nado em uma rede de atenção à saúde, 
com prioridade para as modalidades de 

tratamento ambulatorial, incluindo ex-
cepcionalmente formas de internação em 
unidades de saúde e hospitais gerais nos 
termos de normas dispostas pela União e 
articuladas com os serviços de assistência 
social e em etapas que permitam: (Incluí-
do pela Lei nº 13.840, de 2019)

I - articular a atenção com ações 
preventivas que atinjam toda a popu-
lação; (Incluído pela Lei nº 13.840, de 
2019)

II - orientar-se por protocolos técnicos 
predefinidos, baseados em evidências 
científicas, oferecendo atendimento in-
dividualizado ao usuário ou dependente 
de drogas com abordagem preventiva e, 
sempre que indicado, ambulatorial; (In-
cluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

III - preparar para a reinserção social e 
econômica, respeitando as habilidades 
e projetos individuais por meio de pro-
gramas que articulem educação, capa-
citação para o trabalho, esporte, cultu-
ra e acompanhamento individualizado; 
e (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

IV - acompanhar os resultados pelo 
SUS, Suas e Sisnad, de forma articula-
da. (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

§ 1º  Caberá à União dispor sobre os 
protocolos técnicos de tratamento, em 
âmbito nacional. (Incluído pela Lei nº 
13.840, de 2019)

§ 2º  A internação de dependentes 
de drogas somente será realizada em 
unidades de saúde ou hospitais gerais, 
dotados de equipes multidisciplinares e 
deverá ser obrigatoriamente autorizada 
por médico devidamente registrado no 
Conselho Regional de Medicina - CRM do 
Estado onde se localize o estabelecimento 
no qual se dará a internação. (Incluído 
pela Lei nº 13.840, de 2019)

§ 3º  São considerados 2 (dois) tipos de 
internação: (Incluído pela Lei nº 13.840, de 
2019)

I - internação voluntária: aquela que se 
dá com o consentimento do dependente 
de drogas; (Incluído pela Lei nº 13.840, de 
2019)

II - internação involuntária: aquela que 
se dá, sem o consentimento do depen-
dente, a pedido de familiar ou do respon-
sável legal ou, na absoluta falta deste, de 
servidor público da área de saúde, da 
assistência social ou dos órgãos públi-
cos integrantes do Sisnad, com exceção 
de servidores da área de segurança pú-
blica, que constate a existência de moti-
vos que justifiquem a medida. (Incluído 
pela Lei nº 13.840, de 2019)

§ 4º  A internação voluntária: (Incluí-
do pela Lei nº 13.840, de 2019)

I - deverá ser precedida de declara-
ção escrita da pessoa solicitante de que 
optou por este regime de tratamen-
to; (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)
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II - seu término dar-se-á por deter-
minação do médico responsável ou por 
solicitação escrita da pessoa que deseja 
interromper o tratamento. (Incluído pela 
Lei nº 13.840, de 2019)

§ 5º  A internação involuntária: (In-
cluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

I - deve ser realizada após a formali-
zação da decisão por médico responsá-
vel; (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

II - será indicada depois da avaliação 
sobre o tipo de droga utilizada, o pa-
drão de uso e na hipótese comprovada 
da impossibilidade de utilização de ou-
tras alternativas terapêuticas previstas 
na rede de atenção à saúde; (Incluído 
pela Lei nº 13.840, de 2019)

III - perdurará apenas pelo tempo 
necessário à desintoxicação, no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu 
término determinado pelo médico res-
ponsável; (Incluído pela Lei nº 13.840, de 
2019)

IV - a família ou o representante le-
gal poderá, a qualquer tempo, requerer 
ao médico a interrupção do tratamen-
to. (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

§ 6º  A internação, em qualquer de 
suas modalidades, só será indicada 
quando os recursos extra-hospitalares 
se mostrarem insuficientes. (Incluído 
pela Lei nº 13.840, de 2019)

§ 7º  Todas as internações e altas 
de que trata esta Lei deverão ser 
informadas, em, no máximo, de 72 
(setenta e duas) horas, ao Ministério 
Público, à Defensoria Pública e a outros 
órgãos de fiscalização, por meio de 
sistema informatizado único, na forma 
do regulamento desta Lei. (Incluído pela 
Lei nº 13.840, de 2019)

§ 8º  É garantido o sigilo das 
informações disponíveis no sistema 
referido no § 7º e o acesso será 
permitido apenas às pessoas 
autorizadas a conhecê-las, sob pena de 
responsabilidade. (Incluído pela Lei nº 
13.840, de 2019)

§ 9º  É vedada a realização de 
qualquer modalidade de internação 
nas comunidades terapêuticas 
acolhedoras. (Incluído pela Lei nº 13.840, 
de 2019)

§ 10.  O planejamento e a execução 
do projeto terapêutico individual 

deverão observar, no que couber, o 
previsto na Lei nº 10.216, de 6 de abril 
de 2001 , que dispõe sobre a proteção 
e os direitos das pessoas portadoras de 
transtornos mentais e redireciona o mo-
delo assistencial em saúde mental. (In-
cluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

Seção V
(Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

Do Plano Individual de Atendi-
mento

Art. 23-B . O atendimento ao usuário 
ou dependente de drogas na rede de 
atenção à saúde dependerá de: (Incluí-
do pela Lei nº 13.840, de 2019)

I - avaliação prévia por equipe técni-
ca multidisciplinar e multissetorial; e (In-
cluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

II - elaboração de um Plano Individual 
de Atendimento - PIA. (Incluído pela Lei 
nº 13.840, de 2019)

§ 1º  A avaliação prévia da equipe 
técnica subsidiará a elaboração e execução 
do projeto terapêutico individual a ser 
adotado, levantando no mínimo: (Incluído 
pela Lei nº 13.840, de 2019)

I - o tipo de droga e o padrão de seu 
uso; e (Incluído pela Lei nº 13.840, de 
2019)

II - o risco à saúde física e mental do 
usuário ou dependente de drogas ou 
das pessoas com as quais convive. (In-
cluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

§ 2º  (VETADO). (Incluído pela Lei nº 
13.840, de 2019)

§ 3º  O PIA deverá contemplar 
a participação dos familiares ou 
responsáveis, os quais têm o dever de 
contribuir com o processo, sendo esses, 
no caso de crianças e adolescentes, 
passíveis de responsabilização civil, 
administrativa e criminal, nos termos 
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
- Estatuto da Criança e do Adolescen-
te . (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

§ 4º  O PIA será inicialmente elaborado 
sob a responsabilidade da equipe 
técnica do primeiro projeto terapêutico 
que atender o usuário ou dependente 
de drogas e será atualizado ao longo 
das diversas fases do atendimento. (In-
cluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

§ 5º  Constarão do plano individual, 
no mínimo: (Incluído pela Lei nº 13.840, 
de 2019)

I - os resultados da avaliação multi-
disciplinar; (Incluído pela Lei nº 13.840, 
de 2019)

II - os objetivos declarados pelo aten-
dido; (Incluído pela Lei nº 13.840, de 
2019)

III - a previsão de suas atividades de 
integração social ou capacitação profis-
sional; (Incluído pela Lei nº 13.840, de 
2019)
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IV - atividades de integração e apoio 
à família; (Incluído pela Lei nº 13.840, de 
2019)

V - formas de participação da famí-
lia para efetivo cumprimento do plano 
individual; (Incluído pela Lei nº 13.840, 
de 2019)

VI - designação do projeto terapêuti-
co mais adequado para o cumprimento 
do previsto no plano; e (Incluído pela Lei 
nº 13.840, de 2019)

VII - as medidas específicas de aten-
ção à saúde do atendido. (Incluído pela 
Lei nº 13.840, de 2019)

§ 6º  O PIA será elaborado no prazo 
de até 30 (trinta) dias da data do 
ingresso no atendimento. (Incluído pela 
Lei nº 13.840, de 2019)

§ 7º  As informações produzidas 
na avaliação e as registradas no 
plano individual de atendimento são 
consideradas sigilosas. (Incluído pela Lei 
nº 13.840, de 2019)

Art. 24. A União, os Estados, o Dis-
trito Federal e os Municípios poderão 
conceder benefícios às instituições pri-
vadas que desenvolverem programas 
de reinserção no mercado de trabalho, 
do usuário e do dependente de drogas 
encaminhados por órgão oficial.

Art. 25. As instituições da sociedade 
civil, sem fins lucrativos, com atuação 
nas áreas da atenção à saúde e da assis-
tência social, que atendam usuários ou 
dependentes de drogas poderão rece-
ber recursos do Funad, condicionados 
à sua disponibilidade orçamentária e 
financeira.

Art. 26. O usuário e o dependente de 
drogas que, em razão da prática de in-
fração penal, estiverem cumprindo pena 
privativa de liberdade ou submetidos a 
medida de segurança, têm garantidos 
os serviços de atenção à sua saúde, de-
finidos pelo respectivo sistema peniten-
ciário.

Seção VI
(Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)
Do Acolhimento em Comunidade 

Terapêutica Acolhedora

Art. 26-A.  O acolhimento do usuário 
ou dependente de drogas na comuni-
dade terapêutica acolhedora caracteri-
za-se por: (Incluído pela Lei nº 13.840, 
de 2019)

I - oferta de projetos terapêuticos ao 
usuário ou dependente de drogas que 
visam à abstinência; (Incluído pela Lei nº 
13.840, de 2019)

II - adesão e permanência voluntá-
ria, formalizadas por escrito, entendida 
como uma etapa transitória para a rein-
serção social e econômica do usuário ou 
dependente de drogas; (Incluído pela 
Lei nº 13.840, de 2019)

III - ambiente residencial, propício à 
formação de vínculos, com a convivên-
cia entre os pares, atividades práticas de 
valor educativo e a promoção do desen-
volvimento pessoal, vocacionada para 
acolhimento ao usuário ou dependente 
de drogas em vulnerabilidade social; (In-
cluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

IV - avaliação médica prévia; (Incluído 
pela Lei nº 13.840, de 2019)

V - elaboração de plano individual 
de atendimento na forma do art. 23-B 
desta Lei; e (Incluído pela Lei nº 13.840, 
de 2019)

VI - vedação de isolamento físico do 
usuário ou dependente de drogas. (In-
cluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

§ 1º  Não são elegíveis para 
o acolhimento as pessoas com 
comprometimentos biológicos e 
psicológicos de natureza grave que 
mereçam atenção médico-hospitalar 
contínua ou de emergência, caso em 
que deverão ser encaminhadas à rede 
de saúde. (Incluído pela Lei nº 13.840, 
de 2019)

§ 2º  (VETADO). (Incluído pela Lei nº 
13.840, de 2019)

§ 3º  (VETADO). (Incluído pela Lei nº 
13.840, de 2019)

§ 4º  (VETADO). (Incluído pela Lei nº 
13.840, de 2019)

§ 5º  (VETADO). (Incluído pela Lei nº 
13.840, de 2019)

CAPÍTULO III
DOS CRIMES E DAS PENAS

Art. 27. As penas previstas neste Ca-
pítulo poderão ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, bem como substituí-
das a qualquer tempo, ouvidos o Minis-
tério Público e o defensor.

Art. 28. Quem adquirir, guardar, ti-
ver 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 comuni-
dade;

III - medida educativa de compareci-
mento 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 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 
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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 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.

Art. 29. Na imposição da medida edu-
cativa a que se refere o inciso II do § 6º 
do art. 28, o juiz, atendendo à reprova-
bilidade da conduta, fixará o número 
de dias-multa, 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 mí-
nimo.

Parágrafo único. Os valores decor-
rentes da imposição da multa a que se 
refere o § 6º do art. 28 serão creditados 
à conta do Fundo Nacional Antidrogas.

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 seguin-
tes do Código Penal.

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 delega-
do de polícia na forma do art. 50-A, que 
recolherá quantidade suficiente para 
exame pericial, de tudo lavrando auto 
de levantamento das condições encon-
tradas, com a delimitação do local, as-
seguradas 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)

§ 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. 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:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 
(quinze) anos e pagamento de 500 
(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) 
dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
I - importa, exporta, remete, produz, 

fabrica, adquire, vende, expõe à ven-
da, oferece, fornece, tem em depósito, 
transporta, traz consigo ou guarda, ain-
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da 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, pos-
se, administração, guarda ou vigilância, ou 
consente que outrem dele se utilize, ainda 
que gratuitamente, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou re-
gulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

IV - vende ou entrega drogas ou ma-
téria-prima, insumo ou produto quími-
co destinado à preparação de drogas, 
sem autorização ou em desacordo com 
a determinação legal ou regulamentar, a 
agente policial disfarçado, quando pre-
sentes elementos probatórios razoáveis 
de conduta criminal preexistente.       (In-
cluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 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 (trezen-
tos) dias-multa.

§ 3º Oferecer droga, eventualmente 
e sem objetivo de lucro, a pessoa de 
seu relacionamento, para juntos a 
consumirem:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 
(um) ano, e pagamento de 700 (setecen-
tos) 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, 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, trans-
portar, oferecer, vender, distribuir, en-
tregar 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 desa-
cordo com determinação legal ou regu-
lamentar:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) 
anos, e pagamento de 1.200 (mil e duzen-
tos) a 2.000 (dois mil) dias-multa.

Art. 35. Associarem-se duas ou mais 
pessoas para o fim de praticar, reiterada-
mente ou não, qualquer dos crimes pre-
vistos 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 práti-
ca de qualquer dos crimes previstos nos 
arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 20 (vin-
te) 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, cul-
posamente, drogas, sem que delas ne-
cessite o paciente, ou fazê-lo em doses 
excessivas ou em desacordo com deter-
minação legal ou regulamentar:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 
2 (dois) anos, e pagamento de 50 (cin-
quenta) a 200 (duzentos) dias-multa.

Parágrafo único. O juiz comunicará 
a condenação ao Conselho Federal da 
categoria profissional a que pertença o 
agente.

Art. 39. Conduzir embarcação ou ae-
ronave após o consumo de drogas, ex-
pondo a dano potencial a incolumidade 
de outrem:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 
(três) anos, além da apreensão do veícu-
lo, 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 veícu-
lo 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:
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I - a natureza, a procedência da subs-
tância ou do produto apreendido e as 
circunstâncias do fato evidenciarem a 
transnacionalidade do delito;

II - o agente praticar o crime preva-
lecendo-se de função pública ou no de-
sempenho de missão de educação, po-
der 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 trata-
mento 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 Es-
tados 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, di-
minuída 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 inves-
tigação policial e o processo criminal na 
identificação dos demais co-autores ou 
partícipes do crime e na recuperação to-
tal ou parcial do produto do crime, no 
caso de condenação, terá pena reduzida 
de um terço a dois terços.

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 con-
duta 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 des-
ta 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 salá-
rio-mínimo.

Parágrafo único. As multas, que em 
caso de concurso de crimes serão im-
postas sempre cumulativamente, po-
dem 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 provi-
sória, vedada a conversão de suas penas 
em restritivas de direitos.

Parágrafo único. Nos crimes previstos 
no caput deste artigo, dar-se-á o livra-
mento condicional após o cumprimento 
de dois terços da pena, vedada sua con-
cessão 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, inteira-
mente 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 peri-
cial, 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 en-
caminhamento para tratamento médico 
adequado.

Art. 46. As penas podem ser reduzi-
das 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 dis-
posto no art. 26 desta Lei.

CAPÍTULO III
DO PROCEDIMENTO PENAL

Art. 48. O procedimento relativo aos 
processos por crimes definidos neste 
Título rege-se pelo disposto neste Ca-
pítulo, 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 
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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. (Vide ADIN 3807)

§ 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 apli-
cação imediata de pena prevista no art. 
28 desta Lei, a ser especificada na pro-
posta.

Art. 49. Tratando-se de condutas tipi-
ficadas nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 
a 37 desta Lei, o juiz, sempre que as cir-
cunstâncias o recomendem, empregará 
os instrumentos protetivos de colabora-
dores e testemunhas previstos na Lei nº 
9.807, de 13 de julho de 1999.

Seção I
Da Investigação

Art. 50. Ocorrendo prisão em fla-
grante, 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.

§ 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 das drogas 
apreendidas sem a ocorrência de prisão 
em flagrante será feita por incineração, 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias con-
tados da data da apreensão, guardan-
do-se amostra necessária à realização 
do laudo definitivo.     (Redação dada 
pela Lei nº 13.840, de 2019)

Art. 51. O inquérito policial será con-
cluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o 
indiciado estiver preso, e de 90 (noven-
ta) 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 autori-
dade de polícia judiciária.

Art. 52. Findos os prazos a que se re-
fere o art. 51 desta Lei, a autoridade de 
polícia judiciária, remetendo os autos do 
inquérito ao juízo:

I - relatará sumariamente as circuns-
tâncias 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 desen-
volveu a ação criminosa, as circunstân-
cias 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 au-
tos far-se-á sem prejuízo de diligências 
complementares:

I - necessárias ou úteis à plena eluci-
dação do fato, cujo resultado deverá ser 
encaminhado ao juízo competente até 3 
(três) dias antes da audiência de instru-
ção 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 enca-
minhado ao juízo competente até 3 
(três) dias antes da audiência de instru-
ção e julgamento.

Art. 53. Em qualquer fase da persecu-
ção criminal relativa aos crimes previstos 
nesta Lei, são permitidos, além dos previs-
tos 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 nú-
mero de integrantes de operações de 
tráfico e distribuição, sem prejuízo da 
ação penal cabível.

Parágrafo único. Na hipótese do in-
ciso II deste artigo, a autorização será 
concedida desde que sejam conhecidos 
o itinerário provável e a identificação 
dos agentes do delito ou de colabora-
dores.

Seção II
Da Instrução Criminal

Art. 54. Recebidos em juízo os autos 
do inquérito policial, de Comissão Par-
lamentar de Inquérito ou peças de in-
formação, 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 enten-

der necessárias;
III - oferecer denúncia, arrolar até 5 

(cinco) testemunhas e requerer as demais 
provas que entender pertinentes.

Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz or-
denará a notificação do acusado para ofe-
recer defesa prévia, por escrito, no prazo 
de 10 (dez) dias.

§ 1º Na resposta, consistente em defesa 
preliminar e exceções, o acusado poderá 
arguir 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.

§ 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 cita-
ção 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 sustenta-
ção oral, pelo prazo de 20 (vinte) minu-
tos para cada um, prorrogável por mais 
10 (dez), a critério do juiz.

Parágrafo único. Após proceder ao 
interrogatório, o juiz indagará das par-
tes se restou algum fato para ser escla-
recido, formulando as perguntas corres-
pondentes se o entender pertinente e 
relevante.

Art. 58. Encerrados os debates, pro-
ferirá o juiz sentença de imediato, ou o 
fará em 10 (dez) dias, ordenando que os 
autos para isso lhe sejam conclusos.

§ 1º     (Revogado pela Lei nº 12.961, 
de 2014)

§ 2º     (Revogado pela Lei nº 12.961, 
de 2014)

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.

CAPÍTULO IV
DA APREENSÃO, ARRECADAÇÃO E 

DESTINAÇÃO DE BENS DO ACUSADO

Art. 60.  O juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou do assistente de 
acusação, ou mediante representação 
da autoridade de polícia judiciária, po-
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derá decretar, no curso do inquérito ou 
da ação penal, a apreensão e outras me-
didas assecuratórias nos casos em que 
haja suspeita de que os bens, direitos 
ou valores sejam produto do crime ou 
constituam proveito dos crimes previs-
tos nesta Lei, procedendo-se na forma 
dos arts. 125 e seguintes do Decreto-Lei 
nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Có-
digo de Processo Penal .     (Redação 
dada pela Lei nº 13.840, de 2019)

§ 1º (Revogado). (Redação dada pela 
Lei nº 13.840, de 2019)

§ 2º (Revogado). (Redação dada pela 
Lei nº 13.840, de 2019)

§ 3º  Na hipótese do art. 366 do De-
creto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 
1941 - Código de Processo Penal , o juiz 
poderá determinar a prática de atos ne-
cessários à conservação dos bens, direi-
tos ou valores. (Redação dada pela Lei 
nº 13.840, de 2019)

§ 4º  A ordem de apreensão ou 
sequestro de bens, direitos ou valores 
poderá ser suspensa pelo juiz, ouvido 
o Ministério Público, quando a sua 
execução imediata puder comprometer 
as investigações. (Redação dada pela Lei 
nº 13.840, de 2019)

§ 5º Decretadas quaisquer das medidas 
previstas no caput deste artigo, o juiz fa-
cultará ao acusado que, no prazo de 5 
(cinco) dias, apresente provas, ou requeira 
a produção delas, acerca da origem líci-
ta do bem ou do valor objeto da decisão, 
exceto no caso de veículo apreendido em 
transporte de droga ilícita.(Incluído pela 
Lei nº 14.322, de 2022)

§ 6º Provada a origem lícita do bem 
ou do valor, o juiz decidirá por sua 
liberação, exceto no caso de veículo 
apreendido em transporte de droga 
ilícita, cuja destinação observará o 
disposto nos arts. 61 e 62 desta Lei, 
ressalvado o direito de terceiro de boa-
fé.    (Incluído pela Lei nº 14.322, de 
2022)

Art. 60-A. Se as medidas assecurató-
rias de que trata o art. 60 desta Lei re-
caírem sobre moeda estrangeira, títulos, 
valores mobiliários ou cheques emitidos 
como ordem de pagamento, será deter-
minada, imediatamente, a sua conver-
são em moeda nacional.     (Incluído pela 
Lei nº 13.886, de 2019)

§ 1º A moeda estrangeira apreendida 
em espécie deve ser encaminhada a 
instituição financeira, ou equiparada, 
para alienação na forma prevista pelo 
Conselho Monetário Nacional.    (Incluí-
do pela Lei nº 13.886, de 2019)

§ 2º Na hipótese de impossibilidade 
da alienação a que se refere o § 1º 
deste artigo, a moeda estrangeira será 
custodiada pela instituição financeira 
até decisão sobre o seu destino.    (In-
cluído pela Lei nº 13.886, de 2019)

§ 3º Após a decisão sobre o destino 
da moeda estrangeira a que se refere o 
§ 2º deste artigo, caso seja verificada a 
inexistência de valor de mercado, seus 
espécimes poderão ser destruídos ou 
doados à representação diplomática do 
país de origem.    (Incluído pela Lei nº 
13.886, de 2019)

§ 4º Os valores relativos às apreensões 
feitas antes da data de entrada em vigor 
da Medida Provisória nº 885, de 17 de 
junho de 2019, e que estejam custodia-
dos nas dependências do Banco Central 
do Brasil devem ser transferidos à Cai-
xa Econômica Federal, no prazo de 360 
(trezentos e sessenta) dias, para que 
se proceda à alienação ou custódia, de 
acordo com o previsto nesta Lei.(Incluí-
do pela Lei nº 13.886, de 2019)

Art. 61. A apreensão de veículos, em-
barcações, aeronaves e quaisquer ou-
tros meios de transporte e dos maqui-
nários, utensílios, instrumentos e obje-
tos de qualquer natureza utilizados para 
a prática, habitual ou não, dos crimes 
definidos nesta Lei será imediatamente 
comunicada pela autoridade de polícia 
judiciária responsável pela investigação 
ao juízo competente.(Redação dada 
pela Lei nº 14.322, de 2022)

§ 1º  O juiz, no prazo de 30 (trinta) 
dias contado da comunicação de que 
trata o caput , determinará a alienação 
dos bens apreendidos, excetuadas as ar-
mas, que serão recolhidas na forma da 
legislação específica. (Incluído pela Lei 
nº 13.840, de 2019)

§ 2º  A alienação será realizada em 
autos apartados, dos quais constará 
a exposição sucinta do nexo de 
instrumentalidade entre o delito e os bens 
apreendidos, a descrição e especificação 
dos objetos, as informações sobre quem 
os tiver sob custódia e o local em que 
se encontrem.     (Incluído pela Lei nº 
13.840, de 2019)

§ 3º  O juiz determinará a avaliação 
dos bens apreendidos, que será realizada 
por oficial de justiça, no prazo de 5 
(cinco) dias a contar da autuação, ou, 
caso sejam necessários conhecimentos 
especializados, por avaliador nomeado 
pelo juiz, em prazo não superior a 10 
(dez) dias.     (Incluído pela Lei nº 13.840, 
de 2019)
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§ 4º  Feita a avaliação, o juiz intimará 
o órgão gestor do Funad, o Ministério 
Público e o interessado para se 
manifestarem no prazo de 5 (cinco) 
dias e, dirimidas eventuais divergências, 
homologará o valor atribuído aos 
bens. (Incluído pela Lei nº 13.840, de 
2019)

§ 5º  (VETADO).     (Incluído pela Lei nº 
13.840, de 2019)

§ 6º (Revogado). (Redação dada pela 
Lei nº 13.886, de 2019)

§ 7º (Revogado).  (Redação dada pela 
Lei nº 13.886, de 2019)

§ 8º (Revogado).   (Redação dada pela 
Lei nº 13.886, de 2019)

§ 9º O Ministério Público deve 
fiscalizar o cumprimento da regra 
estipulada no § 1º deste artigo.     (In-
cluído pela Lei nº 13.886, de 2019)

§ 10. Aplica-se a todos os tipos de 
bens confiscados a regra estabelecida 
no § 1º deste artigo.    (Incluído pela Lei 
nº 13.886, de 2019)

§ 11. Os bens móveis e imóveis 
devem ser vendidos por meio de hasta 
pública, preferencialmente por meio 
eletrônico, assegurada a venda pelo 
maior lance, por preço não inferior a 
50% (cinquenta por cento) do valor da 
avaliação judicial.     (Incluído pela Lei nº 
13.886, de 2019)

§ 12. O juiz ordenará às secretarias 
de fazenda e aos órgãos de registro e 
controle que efetuem as averbações 
necessárias, tão logo tenha 
conhecimento da apreensão.      (Incluí-
do pela Lei nº 13.886, de 2019)

§ 13. Na alienação de veículos, 
embarcações ou aeronaves, a 
autoridade de trânsito ou o órgão 
congênere competente para o registro, 
bem como as secretarias de fazenda, 
devem proceder à regularização dos 
bens no prazo de 30 (trinta) dias, ficando 
o arrematante isento do pagamento de 
multas, encargos e tributos anteriores, 
sem prejuízo de execução fiscal em 
relação ao antigo proprietário.    (Incluí-
do pela Lei nº 13.886, de 2019)

§ 14. Eventuais multas, encargos ou 
tributos pendentes de pagamento não 
podem ser cobrados do arrematante 
ou do órgão público alienante como 
condição para regularização dos 
bens.    (Incluído pela Lei nº 13.886, de 
2019)

§ 15. Na hipótese de que trata o § 13 
deste artigo, a autoridade de trânsito 
ou o órgão congênere competente 
para o registro poderá emitir novos 
identificadores dos bens.     (Incluído 
pela Lei nº 13.886, de 2019)

Art. 62.  Comprovado o interesse 
público na utilização de quaisquer dos 
bens de que trata o art. 61, os órgãos 
de polícia judiciária, militar e rodoviá-

ria poderão deles fazer uso, sob sua 
responsabilidade e com o objetivo de 
sua conservação, mediante autorização 
judicial, ouvido o Ministério Público e 
garantida a prévia avaliação dos respec-
tivos bens. (Redação dada pela Lei nº 
13.840, de 2019)

§ 1º (Revogado).      (Redação dada 
pela Lei nº 13.886, de 2019)

§ 1º-A. O juízo deve cientificar o órgão 
gestor do Funad para que, em 10 (dez) 
dias, avalie a existência do interesse 
público mencionado no caput deste 
artigo e indique o órgão que deve 
receber o bem.   (Incluído pela Lei nº 
13.886, de 2019)

§ 1º-B. Têm prioridade, para os fins 
do § 1º-A deste artigo, os órgãos de 
segurança pública que participaram das 
ações de investigação ou repressão ao 
crime que deu causa à medida.(Incluído 
pela Lei nº 13.886, de 2019)

§ 2º  A autorização judicial de uso de 
bens deverá conter a descrição do bem 
e a respectiva avaliação e indicar o órgão 
responsável por sua utilização.     (Reda-
ção dada pela Lei nº 13.840, de 2019)

§ 3º  O órgão responsável pela 
utilização do bem deverá enviar ao 
juiz periodicamente, ou a qualquer 
momento quando por este solicitado, 
informações sobre seu estado de 
conservação. (Redação dada pela Lei nº 
13.840, de 2019)

§ 4º  Quando a autorização judicial 
recair sobre veículos, embarcações ou 
aeronaves, o juiz ordenará à autoridade 
ou ao órgão de registro e controle a 
expedição de certificado provisório 
de registro e licenciamento em favor 
do órgão ao qual tenha deferido o 
uso ou custódia, ficando este livre 
do pagamento de multas, encargos 
e tributos anteriores à decisão de 
utilização do bem até o trânsito em 
julgado da decisão que decretar o seu 
perdimento em favor da União. (Reda-
ção dada pela Lei nº 13.840, de 2019)

§ 5º  Na hipótese de levantamento, 
se houver indicação de que os bens 
utilizados na forma deste artigo 
sofreram depreciação superior àquela 
esperada em razão do transcurso do 
tempo e do uso, poderá o interessado 
requerer nova avaliação judicial.     (Re-
dação dada pela Lei nº 13.840, de 2019)

§ 6º  Constatada a depreciação 
de que trata o § 5º, o ente federado 
ou a entidade que utilizou o bem 
indenizará o detentor ou proprietário 
dos bens.     (Redação dada pela Lei nº 
13.840, de 2019)

§ 7º (Revogado).     (Redação dada 
pela Lei nº 13.840, de 2019)

§ 8º (Revogado).     (Redação dada 
pela Lei nº 13.840, de 2019)

§ 9º (Revogado).     (Redação dada 
pela Lei nº 13.840, de 2019)
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§ 10. (Revogado).     (Redação dada 
pela Lei nº 13.840, de 2019)

§ 11. (Revogado).     (Redação dada 
pela Lei nº 13.840, de 2019)

 Art. 62-A. O depósito, em dinheiro, 
de valores referentes ao produto da alie-
nação ou a numerários apreendidos ou 
que tenham sido convertidos deve ser 
efetuado na Caixa Econômica Federal, 
por meio de documento de arrecadação 
destinado a essa finalidade.      (Incluído 
pela Lei nº 13.886, de 2019)

§ 1º Os depósitos a que se refere 
o caput deste artigo devem ser 
transferidos, pela Caixa Econômica 
Federal, para a conta única do Tesouro 
Nacional, independentemente de 
qualquer formalidade, no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas, contado do 
momento da realização do depósito, 
onde ficarão à disposição do Funad.(In-
cluído pela Lei nº 13.886, de 2019)

§ 2º Na hipótese de absolvição do 
acusado em decisão judicial, o valor do 
depósito será devolvido a ele pela Caixa 
Econômica Federal no prazo de até 3 
(três) dias úteis, acrescido de juros, na 
forma estabelecida pelo § 4º do art. 39 
da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 
1995.(Incluído pela Lei nº 13.886, de 
2019)

§ 3º Na hipótese de decretação do 
seu perdimento em favor da União, o 
valor do depósito será transformado 
em pagamento definitivo, respeitados 
os direitos de eventuais lesados e de 
terceiros de boa-fé.(Incluído pela Lei nº 
13.886, de 2019)

§ 4º Os valores devolvidos pela Caixa 
Econômica Federal, por decisão judicial, 
devem ser efetuados como anulação de 
receita do Funad no exercício em que 
ocorrer a devolução.(Incluído pela Lei nº 
13.886, de 2019)

§ 5º A Caixa Econômica Federal 
deve manter o controle dos valores 
depositados ou devolvidos.(Incluído 
pela Lei nº 13.886, de 2019)

Art. 63.  Ao proferir a sentença, o juiz 
decidirá sobre:     (Redação dada pela Lei 
nº 13.840, de 2019)

I - o perdimento do produto, bem, di-
reito ou valor apreendido ou objeto de 
medidas assecuratórias; e     (Incluído 
pela Lei nº 13.840, de 2019)

II - o levantamento dos valores depo-
sitados em conta remunerada e a libera-
ção dos bens utilizados nos termos do 
art. 62.     (Incluído pela Lei nº 13.840, 
de 2019)

§ 1º  Os bens, direitos ou valores 
apreendidos em decorrência dos 
crimes tipificados nesta Lei ou objeto 
de medidas assecuratórias, após 
decretado seu perdimento em favor 
da União, serão revertidos diretamente 
ao Funad.     (Redação dada pela Lei nº 
13.840, de 2019)

§ 2º  O juiz remeterá ao órgão 
gestor do Funad relação dos bens, 
direitos e valores declarados perdidos, 
indicando o local em que se encontram 
e a entidade ou o órgão em cujo poder 
estejam, para os fins de sua destinação 
nos termos da legislação vigente.     (Re-
dação dada pela Lei nº 13.840, de 2019)

§ 3º (Revogado).       (Redação dada 
pela Lei nº 13.886, de 2019)

§ 4º Transitada em julgado a sentença 
condenatória, o juiz do processo, de 
ofício ou a requerimento do Ministério 
Público, remeterá à Senad relação dos 
bens, direitos e valores declarados 
perdidos em favor da União, indicando, 
quanto aos bens, o local em que se 
encontram e a entidade ou o órgão em 
cujo poder estejam, para os fins de sua 
destinação nos termos da legislação 
vigente.

§ 4º-A. Antes de encaminhar os 
bens ao órgão gestor do Funad, o juíz 
deve: (Incluído pela Lei nº 13.886, de 
2019)

I – ordenar às secretarias de fazenda 
e aos órgãos de registro e controle que 
efetuem as averbações necessárias, caso 
não tenham sido realizadas quando da 
apreensão; e(Incluído pela Lei nº 13.886, 
de 2019)

II – determinar, no caso de imó-
veis, o registro de propriedade em fa-
vor da União no cartório de registro 
de imóveis competente, nos termos 
do caput e do parágrafo único do art. 
243 da Constituição Federal, afastada 
a responsabilidade de terceiros previs-
ta no inciso VI do caput do art. 134 da 
Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 
(Código Tributário Nacional), bem como 
determinar à Secretaria de Coordenação 
e Governança do Patrimônio da União 
a incorporação e entrega do imóvel, 
tornando-o livre e desembaraçado de 
quaisquer ônus para sua destinação. (In-
cluído pela Lei nº 13.886, de 2019)

§ 5º  (VETADO).     (Incluído pela Lei nº 
13.840, de 2019)

§ 6º  Na hipótese do inciso II 
do caput , decorridos 360 (trezentos e 
sessenta) dias do trânsito em julgado e 
do conhecimento da sentença pelo in-
teressado, os bens apreendidos, os que 
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tenham sido objeto de medidas assecu-
ratórias ou os valores depositados que 
não forem reclamados serão revertidos 
ao Funad.     (Incluído pela Lei nº 13.840, 
de 2019)

Art. 63-A.  Nenhum pedido de resti-
tuição será conhecido sem o compare-
cimento pessoal do acusado, podendo 
o juiz determinar a prática de atos ne-
cessários à conservação de bens, direi-
tos ou valores.     (Incluído pela Lei nº 
13.840, de 2019)

Art. 63-B.  O juiz determinará a libe-
ração total ou parcial dos bens, direi-
tos e objeto de medidas assecuratórias 
quando comprovada a licitude de sua 
origem, mantendo-se a constrição dos 
bens, direitos e valores necessários e 
suficientes à reparação dos danos e ao 
pagamento de prestações pecuniárias, 
multas e custas decorrentes da infração 
penal.     (Incluído pela Lei nº 13.840, de 
2019)

Art. 63-C. Compete à Senad, do Mi-
nistério da Justiça e Segurança Pública, 
proceder à destinação dos bens apreen-
didos e não leiloados em caráter caute-
lar, cujo perdimento seja decretado em 
favor da União, por meio das seguintes 
modalidades:      (Incluído pela Lei nº 
13.886, de 2019)

I – alienação, mediante:    (Incluído 
pela Lei nº 13.886, de 2019)

a) licitação;(Incluído pela Lei nº 
13.886, de 2019)

b) doação com encargo a entidades 
ou órgãos públicos, bem como a comu-
nidades terapêuticas acolhedoras que 
contribuam para o alcance das finali-
dades do Funad; ou(Incluído pela Lei nº 
13.886, de 2019)

c) venda direta, observado o disposto 
no inciso II do caput do art. 24 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993;(Incluído 
pela Lei nº 13.886, de 2019)

II – incorporação ao patrimônio de 
órgão da administração pública, obser-
vadas as finalidades do Funad;(Incluído 
pela Lei nº 13.886, de 2019)

III – destruição; ou    (Incluído pela Lei 
nº 13.886, de 2019)

IV – inutilização.    (Incluído pela Lei 
nº 13.886, de 2019)

§ 1º A alienação por meio de licitação 
deve ser realizada na modalidade 
leilão, para bens móveis e imóveis, 
independentemente do valor de 
avaliação, isolado ou global, de bem 
ou de lotes, assegurada a venda pelo 
maior lance, por preço não inferior a 
50% (cinquenta por cento) do valor da 
avaliação.    (Incluído pela Lei nº 13.886, 
de 2019)

§ 2º O edital do leilão a que se refere 
o § 1º deste artigo será amplamente 
divulgado em jornais de grande 
circulação e em sítios eletrônicos oficiais, 

principalmente no Município em que 
será realizado, dispensada a publicação 
em diário oficial.(Incluído pela Lei nº 
13.886, de 2019)

§ 3º Nas alienações realizadas 
por meio de sistema eletrônico da 
administração pública, a publicidade 
dada pelo sistema substituirá a 
publicação em diário oficial e em jornais 
de grande circulação.       (Incluído pela 
Lei nº 13.886, de 2019)

§ 4º Na alienação de imóveis, o 
arrematante fica livre do pagamento 
de encargos e tributos anteriores, sem 
prejuízo de execução fiscal em relação 
ao antigo proprietário.     (Incluído pela 
Lei nº 13.886, de 2019)

§ 5º Na alienação de veículos, 
embarcações ou aeronaves deverão ser 
observadas as disposições dos §§ 13 e 15 
do art. 61 desta Lei.(Incluído pela Lei nº 
13.886, de 2019)

§ 6º Aplica-se às alienações de que 
trata este artigo a proibição relativa à 
cobrança de multas, encargos ou tributos 
prevista no § 14 do art. 61 desta Lei.     (In-
cluído pela Lei nº 13.886, de 2019)

§ 7º A Senad, do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública, pode celebrar 
convênios ou instrumentos congêneres 
com órgãos e entidades da União, dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios, bem como com comunidades 
terapêuticas acolhedoras, a fim de dar 
imediato cumprimento ao estabeleci-
do neste artigo.     (Incluído pela Lei nº 
13.886, de 2019)

§ 8º Observados os procedimentos 
licitatórios previstos em lei, fica autorizada 
a contratação da iniciativa privada para 
a execução das ações de avaliação, de 
administração e de alienação dos bens a 
que se refere esta Lei.       (Incluído pela Lei 
nº 13.886, de 2019)

Art. 63-D. Compete ao Ministério da 
Justiça e Segurança Pública regulamen-
tar os procedimentos relativos à admi-
nistração, à preservação e à destinação 
dos recursos provenientes de delitos 
e atos ilícitos e estabelecer os valores 
abaixo dos quais se deve proceder à sua 
destruição ou inutilização.(Incluído pela 
Lei nº 13.886, de 2019)

Art. 63-E. O produto da alienação dos 
bens apreendidos ou confiscados será 
revertido integralmente ao Funad, nos 
termos do parágrafo único do art. 243 
da Constituição Federal, vedada a sub-
-rogação sobre o valor da arrematação 
para saldar eventuais multas, encargos 
ou tributos pendentes de pagamento.
(Incluído pela Lei nº 13.886, de 2019)

Parágrafo único. O disposto 
no caput deste artigo não prejudica 
o ajuizamento de execução fiscal em 
relação aos antigos devedores. (Incluído 
pela Lei nº 13.886, de 2019)
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Art. 63-F. Na hipótese de condenação 
por infrações às quais esta Lei comine 
pena máxima superior a 6 (seis) anos de 
reclusão, poderá ser decretada a perda, 
como produto ou proveito do crime, dos 
bens correspondentes à diferença entre 
o valor do patrimônio do condenado e 
aquele compatível com o seu rendimento 
lícito.(Incluído pela Lei nº 13.886, de 2019)

§ 1º A decretação da perda prevista 
no caput deste artigo fica condicionada à 
existência de elementos probatórios que 
indiquem conduta criminosa habitual, 
reiterada ou profissional do condenado 
ou sua vinculação a organização 
criminosa.       (Incluído pela Lei nº 13.886, 
de 2019)

§ 2º Para efeito da perda prevista 
no caput deste artigo, entende-se por 
patrimônio do condenado todos os 
bens:       (Incluído pela Lei nº 13.886, de 
2019)

I – de sua titularidade, ou sobre os 
quais tenha domínio e benefício direto 
ou indireto, na data da infração penal, ou 
recebidos posteriormente; e (Incluído pela 
Lei nº 13.886, de 2019)

II – transferidos a terceiros a título gra-
tuito ou mediante contraprestação irrisó-
ria, a partir do início da atividade criminal.
(Incluído pela Lei nº 13.886, de 2019)

§ 3º O condenado poderá demonstrar 
a inexistência da incompatibilidade ou a 
procedência lícita do patrimônio.(Incluído 
pela Lei nº 13.886, de 2019)

Art. 64. A União, por intermédio da 
Senad, poderá firmar convênio com os 
Estados, com o Distrito Federal e com 
organismos orientados para a preven-
ção do uso indevido de drogas, a aten-
ção e a reinserção social de usuários ou 
dependentes e a atuação na repressão 
à produção não autorizada e ao tráfico 
ilícito de drogas, com vistas na libera-
ção de equipamentos e de recursos por 
ela arrecadados, para a implantação e 
execução de programas relacionados à 
questão das drogas.

TÍTULO V
DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Art. 65. De conformidade com os 
princípios da não-intervenção em as-
suntos internos, da igualdade jurídica e 
do respeito à integridade territorial dos 

Estados e às leis e aos regulamentos na-
cionais em vigor, e observado o espírito 
das Convenções das Nações Unidas e 
outros instrumentos jurídicos interna-
cionais relacionados à questão das dro-
gas, de que o Brasil é parte, o governo 
brasileiro prestará, quando solicitado, 
cooperação a outros países e organis-
mos internacionais e, quando necessá-
rio, deles solicitará a colaboração, nas 
áreas de:

I - intercâmbio de informações so-
bre legislações, experiências, projetos e 
programas voltados para atividades de 
prevenção do uso indevido, de atenção 
e de reinserção social de usuários e de-
pendentes de drogas;

II - intercâmbio de inteligência poli-
cial sobre produção e tráfico de drogas 
e delitos conexos, em especial o tráfico 
de armas, a lavagem de dinheiro e o 
desvio de precursores químicos;

III - intercâmbio de informações po-
liciais e judiciais sobre produtores e tra-
ficantes de drogas e seus precursores 
químicos.

TÍTULO V-A
(Incluído pela Lei nº 13.840, de 

2019)
DO FINANCIAMENTO DAS POLÍTI-

CAS SOBRE DROGAS

Art. 65-A . (VETADO).     (Incluído pela 
Lei nº 13.840, de 2019)

TÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓ-

RIAS

Art. 66. Para fins do disposto no pará-
grafo único do art. 1º desta Lei, até que 
seja atualizada a terminologia da lista 
mencionada no preceito, denominam-
-se drogas substâncias entorpecentes, 
psicotrópicas, precursoras e outras sob 
controle especial, da Portaria SVS/MS nº 
344, de 12 de maio de 1998.

Art. 67. A liberação dos recursos 
previstos na Lei nº 7.560, de 19 de de-
zembro de 1986, em favor de Estados 
e do Distrito Federal, dependerá de sua 
adesão e respeito às diretrizes básicas 
contidas nos convênios firmados e do 
fornecimento de dados necessários à 
atualização do sistema previsto no art. 
17 desta Lei, pelas respectivas polícias 
judiciárias.

Art. 67-A. Os gestores e entidades 
que recebam recursos públicos para 
execução das políticas sobre drogas de-
verão garantir o acesso às suas instala-
ções, à documentação e a todos os ele-
mentos necessários à efetiva fiscalização 
pelos órgãos competentes.     (Incluído 
pela Lei nº 13.840, de 2019)
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Art. 68. A União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios poderão criar 
estímulos fiscais e outros, destinados às 
pessoas físicas e jurídicas que colabo-
rem na prevenção do uso indevido de 
drogas, atenção e reinserção social de 
usuários e dependentes e na repressão 
da produção não autorizada e do tráfico 
ilícito de drogas.

Art. 69. No caso de falência ou liqui-
dação extrajudicial de empresas ou esta-
belecimentos hospitalares, de pesquisa, 
de ensino, ou congêneres, assim como 
nos serviços de saúde que produzirem, 
venderem, adquirirem, consumirem, 
prescreverem ou fornecerem drogas ou 
de qualquer outro em que existam essas 
substâncias ou produtos, incumbe ao 
juízo perante o qual tramite o feito:

I - determinar, imediatamente à ciên-
cia da falência ou liquidação, sejam la-
cradas suas instalações;

II - ordenar à autoridade sanitá-
ria competente a urgente adoção das 
medidas necessárias ao recebimento e 
guarda, em depósito, das drogas arre-
cadadas;

III - dar ciência ao órgão do Ministé-
rio Público, para acompanhar o feito.

§ 1º Da licitação para alienação de 
substâncias ou produtos não proscritos 
referidos no inciso II do caput deste 
artigo, só podem participar pessoas 
jurídicas regularmente habilitadas na 
área de saúde ou de pesquisa científica 
que comprovem a destinação lícita a ser 
dada ao produto a ser arrematado.

§ 2º Ressalvada a hipótese de que 
trata o § 3º deste artigo, o produto não 
arrematado será, ato contínuo à hasta 
pública, destruído pela autoridade 
sanitária, na presença dos Conselhos 
Estaduais sobre Drogas e do Ministério 
Público.

§ 3º Figurando entre o praceado 
e não arrematadas especialidades 
farmacêuticas em condições de emprego 
terapêutico, ficarão elas depositadas sob 
a guarda do Ministério da Saúde, que as 
destinará à rede pública de saúde.

Art. 70. O processo e o julgamento 
dos crimes previstos nos arts. 33 a 37 
desta Lei, se caracterizado ilícito trans-
nacional, são da competência da Justiça 
Federal.

Parágrafo único. Os crimes praticados 
nos Municípios que não sejam sede de 
vara federal serão processados e julga-
dos na vara federal da circunscrição res-
pectiva.

Art. 71. (VETADO)
Art. 72.  Encerrado o processo crimi-

nal ou arquivado o inquérito policial, o 
juiz, de ofício, mediante representação 
da autoridade de polícia judiciária, ou 
a requerimento do Ministério Público, 
determinará a destruição das amostras 
guardadas para contraprova, certifican-
do nos autos.     (Redação dada pela Lei 
nº 13.840, de 2019)

Art. 73. A União poderá estabelecer 
convênios com os Estados e o com o 
Distrito Federal, visando à prevenção e 
repressão do tráfico ilícito e do uso in-
devido de drogas, e com os Municípios, 
com o objetivo de prevenir o uso inde-
vido delas e de possibilitar a atenção e 
reinserção social de usuários e depen-
dentes de drogas.     (Redação dada pela 
Lei nº 12.219, de 2010)

Art. 74. Esta Lei entra em vigor 45 
(quarenta e cinco) dias após a sua pu-
blicação.

Art. 75. Revogam-se a Lei nº 6.368, 
de 21 de outubro de 1976, e a Lei nº 
10.409, de 11 de janeiro de 2002.

Brasília, 23 de agosto de 2006; 185º 
da Independência e 118º da República.

LEI N. 13.869/2019 (ABUSO DE 
AUTORIDADE)

LEI Nº 13.869, DE 5 DE
SETEMBRO DE 2019

Dispõe sobre os crimes de abuso de 
autoridade; altera a Lei nº 7.960, de 21 
de dezembro de 1989, a Lei nº 9.296, de 
24 de julho de 1996, a Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990, e a Lei nº 8.906, 
de 4 de julho de 1994; e revoga a Lei 
nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, e 
dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

O  PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º  Esta Lei define os crimes de 
abuso de autoridade, cometidos por 
agente público, servidor ou não, que, no 
exercício de suas funções ou a pretexto 
de exercê-las, abuse do poder que lhe 
tenha sido atribuído.

§ 1º  As condutas descritas nesta 
Lei constituem crime de abuso de 
autoridade quando praticadas pelo 
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agente com a finalidade específica de 
prejudicar outrem ou beneficiar a si 
mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por 
mero capricho ou satisfação pessoal.

§ 2º  A divergência na interpretação 
de lei ou na avaliação de fatos e provas 
não configura abuso de autoridade.

CAPÍTULO II
DOS SUJEITOS DO CRIME

Art. 2º  É sujeito ativo do crime de 
abuso de autoridade qualquer agente 
público, servidor ou não, da adminis-
tração direta, indireta ou fundacional 
de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Muni-
cípios e de Território, compreendendo, 
mas não se limitando a:

I - servidores públicos e militares ou 
pessoas a eles equiparadas;

II - membros do Poder Legislativo;
III - membros do Poder Executivo;
IV - membros do Poder Judiciário;
V - membros do Ministério Público;
VI - membros dos tribunais ou conse-

lhos de contas.
Parágrafo único.  Reputa-se agente 

público, para os efeitos desta Lei, todo 
aquele que exerce, ainda que transi-
toriamente ou sem remuneração, por 
eleição, nomeação, designação, contra-
tação ou qualquer outra forma de inves-
tidura ou vínculo, mandato, cargo, em-
prego ou função em órgão ou entidade 
abrangidos pelo caput deste artigo.

CAPÍTULO III
DA AÇÃO PENAL

Art. 3º  Os crimes previstos nesta Lei 
são de ação penal pública incondiciona-
da.

§ 1º  Será admitida ação privada se 
a ação penal pública não for intentada 
no prazo legal, cabendo ao Ministério 
Público aditar a queixa, repudiá-la 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.

§ 2º  A ação privada subsidiária será 
exercida no prazo de 6 (seis) meses, 
contado da data em que se esgotar o 
prazo para oferecimento da denúncia.

CAPÍTULO IV
DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO E 

DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREI-
TOS
Seção I

Dos Efeitos da Condenação

Art. 4º  São efeitos da condenação:
I - tornar certa a obrigação de indeni-

zar o dano causado pelo crime, devendo 
o juiz, a requerimento do ofendido, fixar 

na sentença o valor mínimo para reparação 
dos danos causados pela infração, conside-
rando os prejuízos por ele sofridos;

II - a inabilitação para o exercício de car-
go, mandato ou função pública, pelo perío-
do de 1 (um) a 5 (cinco) anos;

III - a perda do cargo, do mandato ou 
da função pública.

Parágrafo único. Os efeitos previs-
tos nos incisos II e III do caput deste 
artigo são condicionados à ocorrência 
de reincidência em crime de abuso 
de autoridade e não são automáticos, 
devendo ser declarados motivadamente 
na sentença.

Seção II
Das Penas Restritivas de Direitos

Art. 5º  As penas restritivas de direitos 
substitutivas das privativas de liberdade 
previstas nesta Lei são:

I - prestação de serviços à comunida-
de ou a entidades públicas;

II - suspensão do exercício do cargo, 
da função ou do mandato, pelo prazo 
de 1 (um) a 6 (seis) meses, com a perda 
dos vencimentos e das vantagens;

III - (VETADO).
Parágrafo único. As penas restritivas 

de direitos podem ser aplicadas autôno-
ma ou cumulativamente.

CAPÍTULO V
DAS SANÇÕES DE NATUREZA CI-

VIL E ADMINISTRATIVA

 
Art. 6º  As penas previstas nesta Lei 

serão aplicadas independentemente das 
sanções de natureza civil ou administra-
tiva cabíveis.

Parágrafo único. As notícias de cri-
mes previstos nesta Lei que descreve-
rem falta funcional serão informadas 
à autoridade competente com vistas à 
apuração.

Art. 7º  As responsabilidades civil e 
administrativa são independentes da 
criminal, não se podendo mais questio-
nar sobre a existência ou a autoria do 
fato quando essas questões tenham 
sido decididas no juízo criminal.

Art. 8º  Faz coisa julgada em âmbito 
cível, assim como no administrativo-dis-
ciplinar, a sentença penal que reconhe-
cer ter sido o ato praticado em estado 
de necessidade, em legítima defesa, em 
estrito cumprimento de dever legal ou 
no exercício regular de direito.

CAPÍTULO VI
DOS CRIMES E DAS PENAS

Art. 9º  Decretar medida de privação 
da liberdade em manifesta desconfor-
midade com as hipóteses legais:
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Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos, e multa.

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

I - relaxar a prisão manifestamente 
ilegal;

II - substituir a prisão preventiva por 
medida cautelar diversa ou de conceder 
liberdade provisória, quando manifesta-
mente cabível;

III - deferir liminar ou ordem 
de habeas corpus, quando manifesta-
mente cabível.’

Art. 10.  Decretar a condução coerci-
tiva de testemunha ou investigado ma-
nifestamente descabida ou sem prévia 
intimação de comparecimento ao juízo:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos, e multa.

Art. 11.  (VETADO).
Art. 12.  Deixar injustificadamente de 

comunicar prisão em flagrante à autori-
dade judiciária no prazo legal:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa.

Parágrafo único.  Incorre na mesma 
pena quem:

I - deixa de comunicar, imediatamen-
te, a execução de prisão temporária ou 
preventiva à autoridade judiciária que a 
decretou;

II - deixa de comunicar, imediata-
mente, a prisão de qualquer pessoa e o 
local onde se encontra à sua família ou à 
pessoa por ela indicada;

III - deixa de entregar ao preso, no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
nota de culpa, assinada pela autoridade, 
com o motivo da prisão e os nomes do 
condutor e das testemunhas;

IV - prolonga a execução de pena pri-
vativa de liberdade, de prisão temporá-
ria, de prisão preventiva, de medida de 
segurança ou de internação, deixando, 
sem motivo justo e excepcionalíssimo, 
de executar o alvará de soltura imedia-
tamente após recebido ou de promover 
a soltura do preso quando esgotado o 
prazo judicial ou legal.

Art. 13.  Constranger o preso ou o de-
tento, mediante violência, grave ameaça 
ou redução de sua capacidade de resis-
tência, a:

I - exibir-se ou ter seu corpo ou parte 
dele exibido à curiosidade pública;

II - submeter-se a situação vexatória 
ou a constrangimento não autorizado 
em lei;

III - produzir prova contra si mesmo 
ou contra terceiro:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos, e multa, sem prejuízo da pena 
cominada à violência.

Art. 14.  (VETADO).
Art. 15.  Constranger a depor, sob 

ameaça de prisão, pessoa que, em razão 
de função, ministério, ofício ou profis-
são, deva guardar segredo ou resguar-
dar sigilo:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos, e multa.

Parágrafo único.  Incorre na mesma 
pena quem prossegue com o interroga-
tório:

I - de pessoa que tenha decidido 
exercer o direito ao silêncio; ou

II - de pessoa que tenha optado por 
ser assistida por advogado ou defensor 
público, sem a presença de seu patrono.

Art. 15-A. Submeter a vítima de infra-
ção penal ou a testemunha de crimes vio-
lentos a procedimentos desnecessários, 
repetitivos ou invasivos, que a leve a re-
viver, sem estrita necessidade:     (Incluído 
pela Lei nº 14.321, de 2022)

I - a situação de violência; ou      (Incluí-
do pela Lei nº 14.321, de 2022)

II - outras situações potencialmente 
geradoras de sofrimento ou estigmatiza-
ção:       (Incluído pela Lei nº 14.321, de 
2022)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 
(um) ano, e multa.      (Incluído pela Lei nº 
14.321, de 2022)

§ 1º Se o agente público permitir 
que terceiro intimide a vítima de crimes 
violentos, gerando indevida revitimização, 
aplica-se a pena aumentada de 2/3 (dois 
terços).     (Incluído pela Lei nº 14.321, de 
2022)

§ 2º Se o agente público intimidar 
a vítima de crimes violentos, gerando 
indevida revitimização, aplica-se a pena 
em dobro.   (Incluído pela Lei nº 14.321, 
de 2022)

Art. 16.  Deixar de identificar-se ou 
identificar-se falsamente ao preso por 
ocasião de sua captura ou quando deva 
fazê-lo durante sua detenção ou prisão:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa.

Parágrafo único.  Incorre na mesma 
pena quem, como responsável por in-
terrogatório em sede de procedimento 
investigatório de infração penal, deixa de 
identificar-se ao preso ou atribui a si mes-
mo falsa identidade, cargo ou função.

Art. 17.  (VETADO).
Art. 18.  Submeter o preso a interro-

gatório policial durante o período de re-
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pouso noturno, salvo se capturado em 
flagrante delito ou se ele, devidamente 
assistido, consentir em prestar declara-
ções:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa.

Art. 19.  Impedir ou retardar, injustifi-
cadamente, o envio de pleito de preso à 
autoridade judiciária competente para a 
apreciação da legalidade de sua prisão 
ou das circunstâncias de sua custódia:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma 
pena o magistrado que, ciente do impe-
dimento ou da demora, deixa de tomar 
as providências tendentes a saná-lo ou, 
não sendo competente para decidir so-
bre a prisão, deixa de enviar o pedido à 
autoridade judiciária que o seja.

Art. 20.  Impedir, sem justa causa, a 
entrevista pessoal e reservada do preso 
com seu advogado:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa.

Parágrafo único.  Incorre na mesma 
pena quem impede o preso, o réu solto 
ou o investigado de entrevistar-se pes-
soal e reservadamente com seu advo-
gado ou defensor, por prazo razoável, 
antes de audiência judicial, e de sentar-
-se ao seu lado e com ele comunicar-se 
durante a audiência, salvo no curso de 
interrogatório ou no caso de audiência 
realizada por videoconferência.

Art. 21.  Manter presos de ambos os 
sexos na mesma cela ou espaço de con-
finamento:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos, e multa.

Parágrafo único.  Incorre na mesma 
pena quem mantém, na mesma cela, 
criança ou adolescente na companhia de 
maior de idade ou em ambiente inade-
quado, observado o disposto na Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente).

Art. 22.  Invadir ou adentrar, clandes-
tina ou astuciosamente, ou à revelia da 
vontade do ocupante, imóvel alheio ou 
suas dependências, ou nele permanecer 
nas mesmas condições, sem determina-
ção judicial ou fora das condições esta-
belecidas em lei:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos, e multa.

§ 1º  Incorre na mesma pena, na 
forma prevista no caput deste artigo, 
quem:

I - coage alguém, mediante violên-
cia ou grave ameaça, a franquear-lhe o 
acesso a imóvel ou suas dependências;

II - (VETADO);
III - cumpre mandado de busca e 

apreensão domiciliar após as 21h (vin-
te e uma horas) ou antes das 5h (cinco 
horas).

§ 2º  Não haverá crime se o ingresso 
for para prestar socorro, ou quando 
houver fundados indícios que indiquem 
a necessidade do ingresso em razão 
de situação de flagrante delito ou de 
desastre.

Art. 23.  Inovar artificiosamente, no 
curso de diligência, de investigação ou 
de processo, o estado de lugar, de coisa 
ou de pessoa, com o fim de eximir-se de 
responsabilidade ou de responsabilizar 
criminalmente alguém ou agravar-lhe a 
responsabilidade:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos, e multa.

Parágrafo único.  Incorre na mesma 
pena quem pratica a conduta com o in-
tuito de:

I - eximir-se de responsabilidade civil 
ou administrativa por excesso praticado 
no curso de diligência;

II - omitir dados ou informações ou 
divulgar dados ou informações incom-
pletos para desviar o curso da investiga-
ção, da diligência ou do processo.

Art. 24.  Constranger, sob violência ou 
grave ameaça, funcionário ou emprega-
do de instituição hospitalar pública ou 
privada a admitir para tratamento pes-
soa cujo óbito já tenha ocorrido, com o 
fim de alterar local ou momento de cri-
me, prejudicando sua apuração:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos, e multa, além da pena corres-
pondente à violência.

Art. 25.  Proceder à obtenção de pro-
va, em procedimento de investigação 
ou fiscalização, por meio manifestamen-
te ilícito:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos, e multa.

Parágrafo único.  Incorre na mesma 
pena quem faz uso de prova, em desfa-
vor do investigado ou fiscalizado, com 
prévio conhecimento de sua ilicitude.

Art. 26.  (VETADO).
Art. 27.  Requisitar instauração ou 

instaurar procedimento investigatório 
de infração penal ou administrativa, em 
desfavor de alguém, à falta de qualquer 
indício da prática de crime, de ilícito 
funcional ou de infração administrati-
va:   (Vide ADIN 6234) (Vide ADIN 6240)

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa.

Parágrafo único.  Não há crime quan-
do se tratar de sindicância ou investi-
gação preliminar sumária, devidamente 
justificada.

Art. 28.  Divulgar gravação ou trecho 
de gravação sem relação com a prova 
que se pretenda produzir, expondo a in-
timidade ou a vida privada ou ferindo a 
honra ou a imagem do investigado ou 
acusado:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos, e multa.
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Art. 29.  Prestar informação falsa so-
bre procedimento judicial, policial, fiscal 
ou administrativo com o fim de preju-
dicar interesse de investigado:      (Vide 
ADIN 6234)(Vide ADIN 6240)

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa.

Parágrafo único.  (VETADO).
Art. 30.  Dar início ou proceder à per-

secução penal, civil ou administrativa 
sem justa causa fundamentada ou con-
tra quem sabe inocente:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos, e multa.

Art. 31.  Estender injustificadamen-
te a investigação, procrastinando-a em 
prejuízo do investigado ou fiscaliza-
do:       (Vide ADIN 6234)       (Vide ADIN 
6240)

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa.

Parágrafo único.  Incorre na mesma 
pena quem, inexistindo prazo para exe-
cução ou conclusão de procedimento, o 
estende de forma imotivada, procrasti-
nando-o em prejuízo do investigado ou 
do fiscalizado.

Art. 32.  Negar ao interessado, seu 
defensor ou advogado acesso aos au-
tos de investigação preliminar, ao termo 
circunstanciado, ao inquérito ou a qual-
quer outro procedimento investigatório 
de infração penal, civil ou administrati-
va, assim como impedir a obtenção de 
cópias, ressalvado o acesso a peças rela-
tivas a diligências em curso, ou que indi-
quem a realização de diligências futuras, 
cujo sigilo seja imprescindível:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa.

Art. 33.  Exigir informação ou cumpri-
mento de obrigação, inclusive o dever 
de fazer ou de não fazer, sem expresso 
amparo legal:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa.

Parágrafo único.  Incorre na mesma 
pena quem se utiliza de cargo ou função 
pública ou invoca a condição de agente 
público para se eximir de obrigação le-
gal ou para obter vantagem ou privilé-
gio indevido.

Art. 34.  (VETADO).
Art. 35.  (VETADO).

Art. 36.  Decretar, em processo judi-
cial, a indisponibilidade de ativos finan-
ceiros em quantia que extrapole exa-
cerbadamente o valor estimado para a 
satisfação da dívida da parte e, ante a 
demonstração, pela parte, da excessivi-
dade da medida, deixar de corrigi-la:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos, e multa.

Art. 37.  Demorar demasiada e injus-
tificadamente no exame de processo de 
que tenha requerido vista em órgão co-
legiado, com o intuito de procrastinar seu 
andamento ou retardar o julgamento:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa.

Art. 38.  Antecipar o responsável pelas 
investigações, por meio de comunicação, 
inclusive rede social, atribuição de culpa, 
antes de concluídas as apurações e for-
malizada a acusação:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa.

CAPÍTULO VII
DO PROCEDIMENTO

Art. 39.  Aplicam-se ao processo e ao 
julgamento dos delitos previstos nes-
ta Lei, no que couber, as disposições 
do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outu-
bro de 1941 (Código de Processo Penal), 
e da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 
1995.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 40.  O art. 2º da Lei nº 7.960, de 
21 de dezembro de 1989, passa a vigo-
rar com a seguinte redação:

“Art.2º .............................................................
..........................................

...........................................................................
.............................................

§ 4º-A  O mandado de prisão conterá 
necessariamente o período de duração 
da prisão temporária estabelecido 
no caput deste artigo, bem como o dia 
em que o preso deverá ser libertado.

...........................................................................
..............................................

§ 7º  Decorrido o prazo contido 
no mandado de prisão, a autoridade 
responsável pela custódia deverá, 
independentemente de nova ordem da 
autoridade judicial, pôr imediatamente 
o preso em liberdade, salvo se já tiver 
sido comunicada da prorrogação da 
prisão temporária ou da decretação da 
prisão preventiva.

§ 8º  Inclui-se o dia do cumprimento 
do mandado de prisão no cômputo do 
prazo de prisão temporária.” (NR)

Art. 41.  O art. 10 da Lei nº 9.296, de 
24 de julho de 1996, passa a vigorar com 
a seguinte redação:
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“Art. 10.  Constitui crime realizar 
interceptação de comunicações 
telefônicas, de informática ou 
telemática, promover escuta ambiental 
ou quebrar segredo da Justiça, sem 
autorização judicial ou com objetivos 
não autorizados em lei:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (qua-
tro) anos, e multa.

Parágrafo único.  Incorre na mesma 
pena a autoridade judicial que deter-
mina a execução de conduta prevista 
no caput deste artigo com objetivo não 
autorizado em lei.” (NR)

Art. 42.  A Lei nº 8.069, de 13 de ju-
lho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), passa a vigorar acrescida 
do seguinte art. 227-A:

“Art. 227-A  Os efeitos da condenação 
prevista no inciso I do caput do art. 92 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940 (Código Penal), para os cri-
mes previstos nesta Lei, praticados por 
servidores públicos com abuso de auto-
ridade, são condicionados à ocorrência 
de reincidência.

Parágrafo único.  A perda do cargo, 
do mandato ou da função, nesse caso, 
independerá da pena aplicada na rein-
cidência.”

Art. 43.  A Lei nº 8.906, de 4 de julho 
de 1994, passa a vigorar acrescida do 
seguinte art. 7º-B:

‘Art. 7º-B  Constitui crime violar direito 
ou prerrogativa de advogado previstos 
nos incisos II, III, IV e V do caput do art. 
7º desta Lei:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 
(um) ano, e multa.’”

Art. 44.  Revogam-se a Lei nº 4.898, 
de 9 de dezembro de 1965, e o § 2º do 
art. 150 e o art. 350, ambos do Decreto-
-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal).

Art. 45.  Esta Lei entra em vigor após 
decorridos 120 (cento e vinte) dias de 
sua publicação oficial.

Brasília, 5 de setembro de 2019; 
198o da Independência e 131o da 
República.

 PARABÉNS!!!

META 7 - CONCLUÍDA COM 
SUCESSO.

“Você pode encontrar muitas derrotas, 
mas você não pode se deixar derrotar.”

Anotações
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CÓDIGO PENAL MILITAR: 
ART. 1º A 135.

CÓDIGO PENAL MILITAR
PARTE GERAL
LIVRO ÚNICO

TÍTULO I
DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL 

MILITAR

Princípio de legalidade
Art. 1º Não há crime sem lei anterior 

que o defina, nem pena sem prévia co-
minação legal.

Lei supressiva de incriminação
Art. 2° Ninguém pode ser punido por 

fato que lei posterior deixa de conside-
rar crime, cessando, em virtude dela, a 
própria vigência de sentença condena-
tória irrecorrível, salvo quanto aos efei-
tos de natureza civil.

Retroatividade de lei mais benigna
§ 1º A lei posterior que, de qualquer 

outro modo, favorece o agente, aplica-se 
retroativamente, ainda quando já tenha 
sobrevindo sentença condenatória 
irrecorrível.

Apuração da maior benignidade
§ 2° Para se reconhecer qual a mais 

favorável, a lei posterior e a anterior 
devem ser consideradas separadamente, 
cada qual no conjunto de suas normas 
aplicáveis ao fato.

Medidas de segurança
Art. 3º As medidas de segurança re-

gem-se pela lei vigente ao tempo da 
sentença, prevalecendo, entretanto, se 
diversa, a lei vigente ao tempo da exe-
cução.

Lei excepcional ou temporária
Art. 4º A lei excepcional ou temporá-

ria, embora decorrido o período de sua 
duração ou cessadas as circunstâncias 
que a determinaram, aplica-se ao fato 
praticado durante sua vigência.

Tempo do crime
Art. 5º Considera-se praticado o cri-

me no momento da ação ou omissão, 
ainda que outro seja o do resultado.

Lugar do crime
Art. 6º Considera-se praticado o fato, 

no lugar em que se desenvolveu a ati-
vidade criminosa, no todo ou em parte, 
e ainda que sob forma de participação, 
bem como onde se produziu ou deve-
ria produzir-se o resultado. Nos crimes 
omissivos, o fato considera-se praticado 
no lugar em que deveria realizar-se a 
ação omitida.

Territorialidade, Extraterritoriali-
dade

Art. 7º Aplica-se a lei penal militar, 
sem prejuízo de convenções, tratados 
e regras de direito internacional, ao cri-
me cometido, no todo ou em parte no 
território nacional, ou fora dele, ainda 
que, neste caso, o agente esteja sendo 
processado ou tenha sido julgado pela 
justiça estrangeira.

Território nacional por extensão
§ 1° Para os efeitos da lei penal 

militar consideram-se como extensão 
do território nacional as aeronaves e 
os navios brasileiros, onde quer que 
se encontrem, sob comando militar ou 
militarmente utilizados ou ocupados por 
ordem legal de autoridade competente, 
ainda que de propriedade privada.

Ampliação a aeronaves ou navios 
estrangeiros

§ 2º É também aplicável a lei penal 
militar ao crime praticado a bordo de 
aeronaves ou navios estrangeiros, desde 
que em lugar sujeito à administração 
militar, e o crime atente contra as 
instituições militares.

Conceito de navio
§ 3º Para efeito da aplicação deste 

Código, considera-se navio toda embar-
cação sob comando militar.

Pena cumprida no estrangeiro
Art. 8° A pena cumprida no estrangei-

ro atenua a pena imposta no Brasil pelo 
mesmo crime, quando diversas, ou nela 
é computada, quando idênticas.

Crimes militares em tempo de paz
Art. 9º Consideram-se crimes milita-

res, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, 

quando definidos de modo diverso na 
lei penal comum, ou nela não previstos, 
qualquer que seja o agente, salvo 
disposição especial;

II – os crimes previstos neste Código 
e os previstos na legislação penal, quan-
do praticados:   (Redação dada pela Lei 
nº 13.491, de 2017)

a) por militar em situação de ativi-
dade ou assemelhado, contra militar na 
mesma situação ou assemelhado;

DIA 08: PENAL MILITAR
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b) por militar em situação de atividade 
ou assemelhado, em lugar sujeito à admi-
nistração militar, contra militar da reserva, 
ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

c) por militar em serviço ou atuando 
em razão da função, em comissão de 
natureza militar, ou em formatura, ainda 
que fora do lugar sujeito à administra-
ção militar contra militar da reserva, ou 
reformado, ou civil; (Redação dada pela 
Lei nº 9.299, de 8.8.1996)

d) por militar durante o período de 
manobras ou exercício, contra militar da 
reserva, ou reformado, ou assemelhado, 
ou civil;

e) por militar em situação de ativi-
dade, ou assemelhado, contra o patri-
mônio sob a administração militar, ou a 
ordem administrativa militar;

 f) revogada.   (Redação dada pela  Lei 
nº 9.299, de 8.8.1996)

III - os crimes praticados por militar 
da reserva, ou reformado, ou por civil, 
contra as instituições militares, consi-
derando-se como tais não só os com-
preendidos no inciso I, como os do inci-
so II, nos seguintes casos:

a) contra o patrimônio sob a adminis-
tração militar, ou contra a ordem admi-
nistrativa militar;

b) em lugar sujeito à administração 
militar contra militar em situação de 
atividade ou assemelhado, ou contra 
funcionário de Ministério militar ou da 
Justiça Militar, no exercício de função 
inerente ao seu cargo;

c) contra militar em formatura, ou du-
rante o período de prontidão, vigilância, 
observação, exploração, exercício, acam-
pamento, acantonamento ou manobras;

d) ainda que fora do lugar sujeito à 
administração militar, contra militar em 
função de natureza militar, ou no de-
sempenho de serviço de vigilância, ga-
rantia e preservação da ordem pública, 
administrativa ou judiciária, quando le-
galmente requisitado para aquele fim, 
ou em obediência a determinação legal 
superior.

§ 1o Os crimes de que trata este 
artigo, quando dolosos contra a vida 
e cometidos por militares contra civil, 
serão da competência do Tribunal do 
Júri.    (Redação dada pela Lei nº 13.491, 
de 2017)

§ 2o Os crimes de que trata este 
artigo, quando dolosos contra a 
vida e cometidos por militares das 
Forças Armadas contra civil, serão da 
competência da Justiça Militar da União, 
se praticados no contexto:      (Incluído 
pela Lei nº 13.491, de 2017)

I – do cumprimento de atribuições 
que lhes forem estabelecidas pelo Presi-
dente da República ou pelo Ministro de 
Estado da Defesa;      (Incluído pela Lei 
nº 13.491, de 2017)

II – de ação que envolva a segurança 
de instituição militar ou de missão militar, 
mesmo que não beligerante; ou      (In-
cluído pela Lei nº 13.491, de 2017)

III – de atividade de natureza militar, de 
operação de paz, de garantia da lei e da or-
dem ou de atribuição subsidiária, realizadas 
em conformidade com o disposto no art. 
142 da Constituição Federal e na forma dos 
seguintes diplomas legais:      (Incluído pela 
Lei nº 13.491, de 2017)

a) Lei no 7.565, de 19 de dezem-
bro de 1986 - Código Brasileiro de 
Aeronáutica;      (Incluída pela Lei nº 
13.491, de 2017)

b) Lei Complementar no 97, de 9 
de junho de 1999;(Incluída pela Lei nº 
13.491, de 2017)

c) Decreto-Lei no 1.002, de 21 de ou-
tubro de 1969 - Código de Processo 
Penal Militar; e(Incluída pela Lei nº 
13.491, de 2017)

d) Lei no 4.737, de 15 de julho de 
1965 - Código Eleitoral.      (Incluída pela 
Lei nº 13.491, de 2017)

Crimes militares em tempo de 
guerra

Art. 10. Consideram-se crimes milita-
res, em tempo de guerra:

I - os especialmente previstos neste 
Código para o tempo de guerra;

II - os crimes militares previstos para 
o tempo de paz;

III - os crimes previstos neste Código, 
embora também o sejam com igual defini-
ção na lei penal comum ou especial, quan-
do praticados, qualquer que seja o agente:

a) em território nacional, ou estran-
geiro, militarmente ocupado;

b) em qualquer lugar, se compro-
metem ou podem comprometer a pre-
paração, a eficiência ou as operações 
militares ou, de qualquer outra forma, 
atentam contra a segurança externa do 
País ou podem expô-la a perigo;

IV - os crimes definidos na lei penal 
comum ou especial, embora não pre-
vistos neste Código, quando praticados 
em zona de efetivas operações militares 
ou em território estrangeiro, militar-
mente ocupado.

Militares estrangeiros
Art. 11. Os militares estrangeiros, 

quando em comissão ou estágio nas 
forças armadas, ficam sujeitos à lei penal 
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militar brasileira, ressalvado o disposto 
em tratados ou convenções internacio-
nais.

Equiparação a militar da ativa
Art. 12. O militar da reserva ou refor-

mado, empregado na administração mi-
litar, equipara-se ao militar em situação 
de atividade, para o efeito da aplicação 
da lei penal militar.

Militar da reserva ou reformado
Art. 13. O militar da reserva, ou refor-

mado, conserva as responsabilidades e 
prerrogativas do posto ou graduação, 
para o efeito da aplicação da lei penal 
militar, quando pratica ou contra ele é 
praticado crime militar.

Defeito de incorporação
Art. 14. O defeito do ato de incorpo-

ração não exclui a aplicação da lei penal 
militar, salvo se alegado ou conhecido 
antes da prática do crime.

Tempo de guerra
Art. 15. O tempo de guerra, para os 

efeitos da aplicação da lei penal militar, 
começa com a declaração ou o reconhe-
cimento do estado de guerra, ou com o 
decreto de mobilização se nele estiver 
compreendido aquele reconhecimento; 
e termina quando ordenada a cessação 
das hostilidades.

Contagem de prazo
Art. 16. No cômputo dos prazos in-

clui-se o dia do começo. Contam-se os 
dias, os meses e os anos pelo calendário 
comum.

Legislação especial. Salário-míni-
mo

Art. 17. As regras gerais deste Código 
aplicam-se aos fatos incriminados por 
lei penal militar especial, se esta não 
dispõe de modo diverso. Para os efeitos 
penais, salário mínimo é o maior mensal 
vigente no país, ao tempo da sentença.

Crimes praticados em prejuízo de 
país aliado

Art. 18. Ficam sujeitos às disposições 
deste Código os crimes praticados em 
prejuízo de país em guerra contra país 
inimigo do Brasil:

I - se o crime é praticado por brasi-
leiro;

II - se o crime é praticado no território 
nacional, ou em território estrangeiro, 
militarmente ocupado por força brasi-
leira, qualquer que seja o agente.

Infrações disciplinares
Art. 19. Este Código não compreende 

as infrações dos regulamentos 
disciplinares.

Crimes praticados em tempo de 
guerra

Art. 20. Aos crimes praticados em 
tempo de guerra, salvo disposição es-
pecial, aplicam-se as penas cominadas 
para o tempo de paz, com o aumento 
de um terço.

Assemelhado
Art. 21. Considera-se assemelhado o 

servidor, efetivo ou não, dos Ministérios 
da Marinha, do Exército ou da Aeronáu-
tica, submetido a preceito de disciplina 
militar, em virtude de lei ou regulamento.

Pessoa considerada militar
Art. 22. É considerada militar, para efei-

to da aplicação deste Código, qualquer 
pessoa que, em tempo de paz ou de 
guerra, seja incorporada às forças arma-
das, para nelas servir em posto, gradua-
ção, ou sujeição à disciplina militar.

Equiparação a comandante
Art. 23. Equipara-se ao comandante, 

para o efeito da aplicação da lei penal 
militar, toda autoridade com função de 
direção.

Conceito de superior
Art. 24. O militar que, em virtude da 

função, exerce autoridade sobre outro de 
igual posto ou graduação, considera-se 
superior, para efeito da aplicação da lei 
penal militar.

Crime praticado em presença do ini-
migo

Art. 25. Diz-se crime praticado em pre-
sença do inimigo, quando o fato ocorre 
em zona de efetivas operações militares, 
ou na iminência ou em situação de hos-
tilidade.

Referência a “brasileiro” ou “nacio-
nal”

Art. 26. Quando a lei penal militar se 
refere a “brasileiro” ou “nacional”, com-
preende as pessoas enumeradas como 
brasileiros na Constituição do Brasil.

Estrangeiros
Parágrafo único. Para os efeitos da lei 

penal militar, são considerados estrangei-
ros os apátridas e os brasileiros que per-
deram a nacionalidade.

Os que se compreendem, como fun-
cionários da Justiça Militar

Art. 27. Quando este Código se refere a 
funcionários, compreende, para efeito da 
sua aplicação, os juízes, os representantes 
do Ministério Público, os funcionários e 
auxiliares da Justiça Militar.

Casos de prevalência do Código Pe-
nal Militar

Art. 28. Os crimes contra a segurança 
externa do país ou contra as instituições 
militares, definidos neste Código, excluem 
os da mesma natureza definidos em ou-
tras leis.
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TÍTULO II
DO CRIME

Relação de causalidade
Art. 29. 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.

§ 1º A superveniência de causa 
relativamente independente exclui a 
imputação quando, por si só, produziu o 
resultado. Os fatos anteriores, imputam-
se, entretanto, a quem os praticou.

§ 2º A omissão é relevante como causa 
quando o omitente devia e podia agir para 
evitar o resultado. O dever de agir incumbe 
a quem tenha por lei obrigação de cuidado, 
proteção ou vigilância; a quem, de outra 
forma, assumiu a responsabilidade de 
impedir o resultado; e a quem, com seu 
comportamento anterior, criou o risco de 
sua superveniência.

Art. 30. Diz-se o crime:
Crime consumado
I - consumado, quando nele se reúnem 

todos os elementos de sua definição legal;
Tentativa
II - tentado, quando, iniciada a execu-

ção, não se consuma por circunstâncias 
alheias à vontade do agente.

Pena de tentativa
Parágrafo único. Pune-se a tentativa 

com a pena correspondente ao crime, 
diminuída de um a dois terços, podendo 
o juiz, no caso de excepcional gravidade, 
aplicar a pena do crime consumado.

Desistência voluntária e arrependi-
mento eficaz

Art. 31. O agente que, voluntariamen-
te, desiste de prosseguir na execução ou 
impede que o resultado se produza, só 
responde pelos atos já praticados.

Crime impossível
Art. 32. Quando, por ineficácia absolu-

ta do meio empregado ou por absoluta 
impropriedade do objeto, é impossível 
consumar-se o crime, nenhuma pena é 
aplicável.

Art. 33. Diz-se o crime:
Culpabilidade
I - doloso, quando o agente quis o re-

sultado ou assumiu o risco de produzi-lo;
II - culposo, quando o agente, deixan-

do de empregar a cautela, atenção, ou 
diligência ordinária, ou especial, a que es-
tava obrigado em face das circunstâncias, 
não prevê o resultado que podia prever 
ou, prevendo-o, supõe levianamente que 
não se realizaria ou que poderia evitá-lo.

Excepcionalidade do crime culposo
Parágrafo único. Salvo os casos expres-

sos em lei, ninguém pode ser punido por 
fato previsto como crime, senão quando 
o pratica dolosamente.

Nenhuma pena sem culpabilidade
Art. 34. Pelos resultados que agravam 

especialmente as penas só responde o 
agente quando os houver causado, pelo 
menos, culposamente.

Erro de direito
Art. 35. A pena pode ser atenuada 

ou substituída por outra menos grave 
quando o agente, salvo em se tratando 
de crime que atente contra o dever mi-
litar, supõe lícito o fato, por ignorância 
ou erro de interpretação da lei, se es-
cusáveis.

Erro de fato
Art. 36. É isento de pena quem, ao 

praticar o crime, supõe, por erro ple-
namente escusável, a inexistência de 
circunstância de fato que o constitui ou 
a existência de situação de fato que tor-
naria a ação legítima.

Erro culposo
1º Se o erro deriva de culpa, a este 

título responde o agente, se o fato é 
punível como crime culposo.

Erro provocado
2º Se o erro é provocado por terceiro, 

responderá este pelo crime, a título de 
dolo ou culpa, conforme o caso.

Erro sobre a pessoa
Art. 37. Quando o agente, por erro 

de percepção ou no uso dos meios de 
execução, ou outro acidente, atinge 
uma pessoa em vez de outra, respon-
de como se tivesse praticado o crime 
contra aquela que realmente pretendia 
atingir. Devem ter-se em conta não as 
condições e qualidades da vítima, mas 
as da outra pessoa, para configuração, 
qualificação ou exclusão do crime, e 
agravação ou atenuação da pena.

Erro quanto ao bem jurídico
§ 1º Se, por erro ou outro acidente 

na execução, é atingido bem jurídico di-
verso do visado pelo agente, responde 
este por culpa, se o fato é previsto como 
crime culposo.

Duplicidade do resultado
§ 2º Se, no caso do artigo, é também 

atingida a pessoa visada, ou, no caso 
do parágrafo anterior, ocorre ainda o 
resultado pretendido, aplica-se a regra 
do art. 79.

Art. 38. Não é culpado quem comete 
o crime:

Coação irresistível
a) sob coação irresistível ou que lhe 

suprima a faculdade de agir segundo a 
própria vontade;

Obediência hierárquica
b) em estrita obediência a ordem di-

reta de superior hierárquico, em matéria 
de serviços.

1° Responde pelo crime o autor da 
coação ou da ordem.

2° Se a ordem do superior tem por 
objeto a prática de ato manifestamente 
criminoso, ou há excesso nos atos ou na 
forma da execução, é punível também 
o inferior.
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Estado de necessidade, com exclu-
dente de culpabilidade

Art. 39. Não é igualmente culpado 
quem, para proteger direito próprio ou 
de pessoa a quem está ligado por es-
treitas relações de parentesco ou afei-
ção, contra perigo certo e atual, que não 
provocou, nem podia de outro modo 
evitar, sacrifica direito alheio, ainda 
quando superior ao direito protegido, 
desde que não lhe era razoavelmente 
exigível conduta diversa.

Coação física ou material
Art. 40. Nos crimes em que há viola-

ção do dever militar, o agente não pode 
invocar coação irresistível senão quando 
física ou material.

Atenuação de pena
Art. 41. Nos casos do art. 38, le-

tras a e b , se era possível resistir à coação, 
ou se a ordem não era manifestamente 
ilegal; ou, no caso do art. 39, se era ra-
zoavelmente exigível o sacrifício do di-
reito ameaçado, o juiz, tendo em vista 
as condições pessoais do réu, pode ate-
nuar a pena.

Exclusão de crime
Art. 42. Não há crime quando o agen-

te pratica o fato:
I - em estado de necessidade;
II - em legítima defesa;
III - em estrito cumprimento do dever 

legal;
IV - em exercício regular de direito.
Parágrafo único. Não há igualmente 

crime quando o comandante de navio, 
aeronave ou praça de guerra, na imi-
nência de perigo ou grave calamidade, 
compele os subalternos, por meios vio-
lentos, a executar serviços e manobras 
urgentes, para salvar a unidade ou vidas, 
ou evitar o desânimo, o terror, a desor-
dem, a rendição, a revolta ou o saque.

Estado de necessidade, como ex-
cludente do crime

Art. 43. Considera-se em estado de 
necessidade quem pratica o fato para 
preservar direito seu ou alheio, de peri-
go certo e atual, que não provocou, nem 
podia de outro modo evitar, desde que 
o mal causado, por sua natureza e im-
portância, é consideravelmente inferior 
ao mal evitado, e o agente não era le-
galmente obrigado a arrostar o perigo.

Legítima defesa
Art. 44. Entende-se em legítima defe-

sa quem, usando moderadamente dos 
meios necessários, repele injusta agres-
são, atual ou iminente, a direito seu ou 
de outrem.

Excesso culposo
Art. 45. O agente que, em qualquer 

dos casos de exclusão de crime, excede 
culposamente os limites da necessida-
de, responde pelo fato, se este é puní-
vel, a título de culpa.

Excesso escusável
Parágrafo único. Não é punível o ex-

cesso quando resulta de escusável sur-
presa ou perturbação de ânimo, em face 
da situação.

Excesso doloso
Art. 46. O juiz pode atenuar a pena 

ainda quando punível o fato por excesso 
doloso.

Elementos não constitutivos do cri-
me

Art. 47. Deixam de ser elementos cons-
titutivos do crime:

I - a qualidade de superior ou a de in-
ferior, quando não conhecida do agente;

II - a qualidade de superior ou a de 
inferior, a de oficial de dia, de serviço ou 
de quarto, ou a de sentinela, vigia, ou 
plantão, quando a ação é praticada em 
repulsa a agressão.

TÍTULO III
DA IMPUTABILIDADE PENAL

Inimputáveis
Art. 48. Não é imputável quem, no 

momento da ação ou da omissão, não 
possui a capacidade de entender o cará-
ter ilícito do fato ou de determinar-se de 
acordo com esse entendimento, em vir-
tude de doença mental, de desenvolvi-
mento mental incompleto ou retardado.

Redução facultativa da pena
Parágrafo único. Se a doença ou a de-

ficiência mental não suprime, mas dimi-
nui consideravelmente a capacidade de 
entendimento da ilicitude do fato ou a 
de autodeterminação, não fica excluída 
a imputabilidade, mas a pena pode ser 
atenuada, sem prejuízo do disposto no 
art. 113.

Embriaguez
Art. 49. Não é igualmente imputável 

o agente que, por embriaguez com-
pleta proveniente de caso fortuito ou 
força maior, era, ao tempo da ação ou 
da omissão, inteiramente incapaz de 
entender o caráter criminoso do fato ou 
de determinar-se de acordo com esse 
entendimento.

Parágrafo único. A pena pode ser re-
duzida de um a dois terços, se o agen-
te 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 cri-
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minoso do fato ou de determinar-se de 
acordo com esse entendimento.

Menores
Art. 50. O menor de dezoito anos é 

inimputável, salvo se, já tendo comple-
tado dezesseis anos, revela suficiente 
desenvolvimento psíquico para enten-
der o caráter ilícito do fato e determi-
nar-se de acordo com este entendimen-
to. Neste caso, a pena aplicável é dimi-
nuída de um terço até a metade.

Equiparação a maiores
Art. 51. Equiparam-se aos maiores 

de dezoito anos, ainda que não tenham 
atingido essa idade:

a) os militares;
b) os convocados, os que se apresen-

tam à incorporação e os que, dispen-
sados temporariamente desta, deixam 
de se apresentar, decorrido o prazo de 
licenciamento;

c) os alunos de colégios ou outros es-
tabelecimentos de ensino, sob direção e 
disciplina militares, que já tenham com-
pletado dezessete anos.

Art. 52. Os menores de dezesseis 
anos, bem como os menores de dezoi-
to e maiores de dezesseis inimputáveis, 
ficam sujeitos às medidas educativas, 
curativas ou disciplinares determinadas 
em legislação especial.

TÍTULO IV
DO CONCURSO DE AGENTES

Co-autoria
Art. 53. Quem, de qualquer modo, 

concorre para o crime incide nas penas 
a este cominadas.

Condições ou circunstâncias pes-
soais

§ 1º A punibilidade de qualquer 
dos concorrentes é independente da 
dos outros, determinando-se segundo 
a sua própria culpabilidade. Não se 
comunicam, outrossim, as condições ou 
circunstâncias de caráter pessoal, salvo 
quando elementares do crime.

Agravação de pena
§ 2° A pena é agravada em relação ao 

agente que:
I - promove ou organiza a coopera-

ção no crime ou dirige a atividade dos 
demais agentes;

II - coage outrem à execução material 
do crime;

III - instiga ou determina a cometer o 
crime alguém sujeito à sua autoridade, 
ou não punível em virtude de condição 
ou qualidade pessoal;

IV - executa o crime, ou nele partici-
pa, mediante paga ou promessa de re-
compensa.

Atenuação de pena
§ 3º A pena é atenuada com relação 

ao agente, cuja participação no crime é 
de somenos importância.

Cabeças
§ 4º Na prática de crime de autoria 

coletiva necessária, reputam-se cabeças 
os que dirigem, provocam, instigam ou 
excitam a ação.

§ 5º Quando o crime é cometido por 
inferiores e um ou mais oficiais, são estes 
considerados cabeças, assim como os in-
feriores que exercem função de oficial.

Casos de impunibilidade
Art. 54. O ajuste, a determinação ou 

instigação e o auxílio, salvo disposição em 
contrário, não são puníveis se o crime não 
chega, pelo menos, a ser tentado.

TÍTULO V
DAS PENAS
CAPÍTULO I

DAS PENAS PRINCIPAIS

Penas principais
Art. 55. As penas principais são:
a) morte;
b) reclusão;
c) detenção;
d) prisão;
e) impedimento;
f) suspensão do exercício do posto, 

graduação, cargo ou função;
g) reforma.
Pena de morte
Art. 56. A pena de morte é executada 

por fuzilamento.
Comunicação
Art. 57. A sentença definitiva de con-

denação à morte é comunicada, logo que 
passe em julgado, ao Presidente da Repú-
blica, e não pode ser executada senão de-
pois de sete dias após a comunicação.

Parágrafo único. Se a pena é imposta 
em zona de operações de guerra, pode 
ser imediatamente executada, quando o 
exigir o interesse da ordem e da disciplina 
militares.

Mínimos e máximos genéricos
Art. 58. O mínimo da pena de reclusão 

é de um ano, e o máximo de trinta anos; 
o mínimo da pena de detenção é de trinta 
dias, e o máximo de dez anos.

Pena até dois anos imposta a militar
Art. 59 - A pena de reclusão ou de de-

tenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar, 
é convertida em pena de prisão e cum-
prida, quando não cabível a suspensão 
condicional: (Redação dada pela Lei nº 
6.544, de 30.6.1978)
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I - pelo oficial, em recinto de estabe-
lecimento militar;

II - pela praça, em estabelecimento 
penal militar, onde ficará separada de 
presos que estejam cumprindo pena 
disciplinar ou pena privativa de liberda-
de por tempo superior a dois anos.

Separação de praças especiais e 
graduadas

Parágrafo único. Para efeito de sepa-
ração, no cumprimento da pena de pri-
são, atender-se-á, também, à condição 
das praças especiais e à das graduadas, 
ou não; e, dentre as graduadas, à das 
que tenham graduação especial.

Pena do assemelhado
Art. 60. O assemelhado cumpre a 

pena conforme o posto ou graduação 
que lhe é correspondente.

Pena dos não assemelhados
Parágrafo único. Para os não asse-

melhados dos Ministérios Militares e 
órgãos sob controle destes, regula-se a 
correspondência pelo padrão de remu-
neração.

Pena superior a dois anos, imposta 
a militar

Art. 61 - A pena privativa da liberda-
de por mais de 2 (dois) anos, aplicada 
a militar, é cumprida em penitenciária 
militar e, na falta dessa, em estabeleci-
mento prisional civil, ficando o recluso 
ou detento sujeito ao regime conforme 
a legislação penal comum, de cujos be-
nefícios e concessões, também, poderá 
gozar. (Redação dada pela Lei nº 6.544, 
de 30.6.1978)

Pena privativa da liberdade impos-
ta a civil

Art. 62 - O civil cumpre a pena apli-
cada pela Justiça Militar, em estabeleci-
mento prisional civil, ficando ele sujeito 
ao regime conforme a legislação penal 
comum, de cujos benefícios e conces-
sões, também, poderá gozar. (Redação 
dada pela Lei nº 6.544, de 30.6.1978)

Cumprimento em penitenciária mi-
litar

Parágrafo único - Por crime militar 
praticado em tempo de guerra pode-
rá o civil ficar sujeito a cumprir a pena, 
no todo ou em parte em penitenciária 
militar, se, em benefício da segurança 
nacional, assim o determinar a senten-
ça. (Redação dada pela Lei nº 6.544, de 
30.6.1978)

Pena de impedimento
Art. 63. A pena de impedimento su-

jeita o condenado a permanecer no re-
cinto da unidade, sem prejuízo da ins-
trução militar.

Pena de suspensão do exercício do 
posto, graduação, cargo ou função

Art. 64. A pena de suspensão do 
exercício do posto, graduação, cargo ou 
função consiste na agregação, no afas-
tamento, no licenciamento ou na dispo-

nibilidade do condenado, pelo tempo 
fixado na sentença, sem prejuízo do seu 
comparecimento regular à sede do ser-
viço. Não será contado como tempo de 
serviço, para qualquer efeito, o do cum-
primento da pena.

Caso de reserva, reforma ou apo-
sentadoria

Parágrafo único. Se o condenado, 
quando proferida a sentença, já estiver 
na reserva, ou reformado ou aposen-
tado, a pena prevista neste artigo será 
convertida em pena de detenção, de 
três meses a um ano.

Pena de reforma
Art. 65. A pena de reforma sujeita o 

condenado à situação de inatividade, 
não podendo perceber mais de um vin-
te e cinco avos do soldo, por ano de ser-
viço, nem receber importância superior 
à do soldo.

Superveniência de doença mental
Art. 66. O condenado a que sobreve-

nha doença mental deve ser recolhido 
a manicômio judiciário ou, na falta des-
te, a outro estabelecimento adequado, 
onde lhe seja assegurada custódia e tra-
tamento.

Tempo computável
Art. 67. Computam-se na pena pri-

vativa de liberdade o tempo de prisão 
provisória, no Brasil ou no estrangeiro, 
e o de internação em hospital ou mani-
cômio, bem como o excesso de tempo, 
reconhecido em decisão judicial irre-
corrível, no cumprimento da pena, por 
outro crime, desde que a decisão seja 
posterior ao crime de que se trata.

Transferência de condenados
Art. 68. O condenado pela Justiça 

Militar de uma região, distrito ou zona 
pode cumprir pena em estabelecimento 
de outra região, distrito ou zona.

CAPÍTULO II
DA APLICAÇÃO DA PENA

Fixação da pena privativa de liber-
dade

Art. 69. Para fixação da pena privativa 
de liberdade, o juiz aprecia a gravidade 
do crime praticado e a personalidade do 
réu, devendo ter em conta a intensidade 
do dolo ou grau da culpa, a maior ou 
menor extensão do dano ou perigo de 
dano, os meios empregados, o modo 
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de execução, os motivos determinantes, 
as circunstâncias de tempo e lugar, os 
antecedentes do réu e sua atitude de 
insensibilidade, indiferença ou arrepen-
dimento após o crime.

Determinação da pena
§ 1º Se são cominadas penas 

alternativas, o juiz deve determinar qual 
delas é aplicável.

Limites legais da pena
§ 2º Salvo o disposto no art. 76, 

é fixada dentro dos limites legais a 
quantidade da pena aplicável.

Circunstâncias agravantes
Art. 70. São circunstâncias que sem-

pre agravam a pena, quando não inte-
grantes ou qualificativas do crime:

I - a reincidência;
II - ter o agente cometido o crime:
a) por motivo fútil ou torpe;
b) para facilitar ou assegurar a execu-

ção, a ocultação, a impunidade ou van-
tagem de outro crime;

c) depois de embriagar-se, salvo se 
a embriaguez decorre de caso fortuito, 
engano ou força maior;

d) à traição, de emboscada, com sur-
presa, ou mediante outro recurso insi-
dioso que dificultou ou tornou impossí-
vel a defesa da vítima;

e) com o emprego de veneno, asfi-
xia, tortura, fogo, explosivo, ou qualquer 
outro meio dissimulado ou cruel, ou de 
que podia resultar perigo comum;

f) contra ascendente, descendente, 
irmão ou cônjuge;

g) com abuso de poder ou violação de 
dever inerente a cargo, ofício, ministério 
ou profissão;

h) contra criança, velho ou enfermo;
i) quando o ofendido estava sob a ime-

diata proteção da autoridade;
j) em ocasião de incêndio, naufrágio, 

encalhe, alagamento, inundação, ou qual-
quer calamidade pública, ou de desgraça 
particular do ofendido;

l) estando de serviço;
m) com emprego de arma, material ou 

instrumento de serviço, para esse fim pro-
curado;

n) em auditório da Justiça Militar ou lo-
cal onde tenha sede a sua administração;

o) em país estrangeiro.
Parágrafo único. As circunstâncias das 

letras c , salvo no caso de embriaguez 
preordenada, l , m e o , só agravam o 
crime quando praticado por militar.

Reincidência
Art. 71. Verifica-se a reincidência 

quando o agente comete novo crime, 
depois de transitar em julgado a sen-
tença que, no país ou no estrangeiro, o 
tenha condenado por crime anterior.

Temporariedade da reincidência
§ 1º Não se toma em conta, para efeito 

da reincidência, a condenação anterior, 
se, entre a data do cumprimento ou 

extinção da pena e o crime posterior, 
decorreu período de tempo superior a 
cinco anos.

Crimes não considerados para efei-
to da reincidência

§ 2º Para efeito da reincidência, não 
se consideram os crimes anistiados.

Art. 72. São circunstâncias que sem-
pre atenuam a pena:

Circunstância atenuantes
I - ser o agente menor de vinte e um 

ou maior de setenta anos;
II - ser meritório seu comportamento 

anterior;
III - ter o agente:
a) cometido o crime por motivo de 

relevante valor social ou moral;
b) procurado, por sua espontânea 

vontade e com eficiência, logo após o 
crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as con-
sequências, ou ter, antes do julgamento, 
reparado o dano;

c) cometido o crime sob a influência 
de violenta emoção, provocada por ato 
injusto da vítima;

d) confessado espontaneamente, pe-
rante a autoridade, a autoria do crime, 
ignorada ou imputada a outrem;

e) sofrido tratamento com rigor não 
permitido em lei. Não atendimento de 
atenuantes

Parágrafo único. Nos crimes em que 
a pena máxima cominada é de morte, 
ao juiz é facultado atender, ou não, às 
circunstâncias atenuantes enumeradas 
no artigo.

Quantum da agravação ou 
atenuação

Art. 73. 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, guar-
dados os limites da pena cominada ao 
crime.

Mais de uma agravante ou ate-
nuante

Art. 74. Quando ocorre mais de uma 
agravante ou mais de uma atenuante, o juiz 
poderá limitar-se a uma só agravação ou a 
uma só atenuação.

Concurso de agravantes e atenuantes
Art. 75. No concurso de agravantes e 

atenuantes, a pena deve aproximar-se do 
limite indicado pelas circunstâncias pre-
ponderantes, entendendo-se como tais 
as que resultam dos motivos determi-
nantes do crime, da personalidade do 
agente, e da reincidência. Se há equiva-
lência entre umas e outras, é como se 
não tivessem ocorrido.

Majorantes e minorantes
Art. 76. Quando a lei prevê causas 

especiais de aumento ou diminuição da 
pena, não fica o juiz adstrito aos limi-
tes da pena cominada ao crime, senão 
apenas aos da espécie de pena aplicável 
(art. 58).
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Parágrafo único. No concurso dessas 
causas especiais, pode o juiz limitar-se 
a um só aumento ou a uma só diminui-
ção, prevalecendo, todavia, a causa que 
mais aumente ou diminua.

Pena-base
Art. 77. A pena que tenha de ser au-

mentada ou diminuída, de quantidade 
fixa ou dentro de determinados limites, 
é a que o juiz aplicaria, se não existisse 
a circunstância ou causa que importa o 
aumento ou diminuição.

Criminoso habitual ou por tendên-
cia

Art. 78. Em se tratando de criminoso 
habitual ou por tendência, a pena a ser 
imposta será por tempo indeterminado. 
O juiz fixará a pena correspondente à 
nova infração penal, que constituirá a 
duração mínima da pena privativa da 
liberdade, não podendo ser, em caso al-
gum, inferior a três anos.

Limite da pena indeterminada
§ 1º A duração da pena indeterminada 

não poderá exceder a dez anos, após o 
cumprimento da pena imposta.

Habitualidade presumida
§ 2º  Considera-se criminoso habitual 

aquele que:
a) reincide pela segunda vez na práti-

ca de crime doloso da mesma natureza, 
punível com pena privativa de liberdade 
em período de tempo não superior a 
cinco anos, descontado o que se refere 
a cumprimento de pena;

Habitualidade reconhecível pelo 
juiz

b) embora sem condenação anterior, 
comete sucessivamente, em período de 
tempo não superior a cinco anos, quatro 
ou mais crimes dolosos da mesma na-
tureza, puníveis com pena privativa de 
liberdade, e demonstra, pelas suas con-
dições de vida e pelas circunstâncias dos 
fatos apreciados em conjunto, acentua-
da inclinação para tais crimes.

Criminoso por tendência
§ 3º Considera-se criminoso por 

tendência aquele que comete homicí-
dio, tentativa de homicídio ou lesão cor-
poral grave, e, pelos motivos determi-
nantes e meios ou modo de execução, 
revela extraordinária torpeza, perversão 
ou malvadez.

Ressalva do art. 113
§ 4º Fica ressalvado, em qualquer 

caso, o disposto no art. 113.
Crimes da mesma natureza
§ 5º Consideram-se crimes da 

mesma natureza os previstos no mesmo 
dispositivo legal, bem como os que, 
embora previstos em dispositivos 
diversos, apresentam, pelos fatos que 
os constituem ou por seus motivos 
determinantes, caracteres fundamentais 
comuns.

Concurso de crimes
Art. 79. Quando o agente, mediante uma 

só ou mais de uma ação ou omissão, pra-
tica dois ou mais crimes, idênticos ou não, 
as penas privativas de liberdade devem ser 
unificadas. Se as penas são da mesma espé-
cie, a pena única é a soma de todas; se, de 
espécies diferentes, a pena única e a mais 
grave, mas com aumento correspondente à 
metade do tempo das menos graves, res-
salvado o disposto no art. 58.

Crime continuado
Art. 80. Aplica-se a regra do artigo 

anterior, quando o agente, mediante 
mais de uma ação ou omissão, pratica 
dois ou mais crimes da mesma espécie 
e, pelas condições de tempo, lugar, ma-
neira de execução e outras semelhantes, 
devem os subsequentes ser considera-
dos como continuação do primeiro.

Parágrafo único. Não há crime conti-
nuado quando se trata de fatos ofensi-
vos de bens jurídicos inerentes à pessoa, 
salvo se as ações ou omissões sucessi-
vas são dirigidas contra a mesma vítima.

Limite da pena unificada
Art. 81. A pena unificada não pode ul-

trapassar de trinta anos, se é de reclusão, 
ou de quinze anos, se é de detenção.

Redução facultativa da pena
§ 1º A pena unificada pode ser 

diminuída de um sexto a um quarto, no 
caso de unidade de ação ou omissão, ou 
de crime continuado.

Graduação no caso de pena de morte
§ 2° Quando cominada a pena de 

morte como grau máximo e a de reclusão 
como grau mínimo, aquela corresponde, 
para o efeito de graduação, à de reclusão 
por trinta anos.

Cálculo da pena aplicável à tentativa
§ 3° Nos crimes punidos com a pena de 

morte, esta corresponde à de reclusão por 
trinta anos, para cálculo da pena aplicável 
à tentativa, salvo disposição especial.

Ressalva do art. 78, § 2º, letra b
Art. 82. Quando se apresenta o caso do 

art. 78, § 2º, letra b , fica sem aplicação o 
disposto quanto ao concurso de crimes 
idênticos ou ao crime continuado.

Penas não privativas de liberdade
Art. 83. As penas não privativas de 

liberdade são aplicadas distinta e inte-
gralmente, ainda que previstas para um 
só dos crimes concorrentes.
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CAPÍTULO III
DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA 

PENA

Pressupostos da suspensão
Art. 84 - A execução da pena privati-

va da liberdade, não superior a 2 (dois) 
anos, pode ser suspensa, por 2 (dois) 
anos a 6 (seis) anos, desde que: (Reda-
ção dada pela Lei nº 6.544, de 30.6.1978)

I - o sentenciado não haja sofrido no 
País ou no estrangeiro, condenação irre-
corrível por outro crime a pena privativa 
da liberdade, salvo o disposto no 1º do 
art. 71; (Redação dada pela Lei nº 6.544, 
de 30.6.1978)

II - os seus antecedentes e personali-
dade, os motivos e as circunstâncias do 
crime, bem como sua conduta posterior, 
autorizem a presunção de que não tor-
nará a delinquir. (Redação dada pela Lei 
nº 6.544, de 30.6.1978)

Restrições
Parágrafo único. A suspensão não se 

estende às penas de reforma, suspen-
são do exercício do posto, graduação 
ou função ou à pena acessória, nem ex-
clui a aplicação de medida de segurança 
não detentiva.

Condições
Art. 85. A sentença deve especificar 

as condições a que fica subordinada a 
suspensão.

Revogação obrigatória da suspen-
são

Art. 86. A suspensão é revogada se, 
no curso do prazo, o beneficiário:

I - é condenado, por sentença irre-
corrível, na Justiça Militar ou na comum, 
em razão de crime, ou de contravenção 
reveladora de má índole ou a que tenha 
sido imposta pena privativa de liberda-
de;

II - não efetua, sem motivo justifica-
do, a reparação do dano;

III - sendo militar, é punido por infra-
ção disciplinar considerada grave.

Revogação facultativa
§ 1º A suspensão pode ser também 

revogada, se o condenado deixa de 
cumprir qualquer das obrigações 
constantes da sentença.

Prorrogação de prazo
§ 2º Quando facultativa a revogação, 

o juiz pode, ao invés de decretá-la, 
prorrogar o período de prova até o 
máximo, se este não foi o fixado.

§ 3º Se o beneficiário está 
respondendo a processo que, no 
caso de condenação, pode acarretar a 
revogação, considera-se prorrogado o 
prazo da suspensão até o julgamento 
definitivo.

Extinção da pena
Art. 87. Se o prazo expira sem que 

tenha sido revogada a suspensão, fica 
extinta a pena privativa de liberdade.

Não aplicação da suspensão condi-
cional da pena

Art. 88. A suspensão condicional da 
pena não se aplica:

I - ao condenado por crime cometido 
em tempo de guerra;

II - em tempo de paz:
a) por crime contra a segurança na-

cional, de aliciação e incitamento, de 
violência contra superior, oficial de dia, 
de serviço ou de quarto, sentinela, vigia 
ou plantão, de desrespeito a superior, 
de insubordinação, ou de deserção;

b) pelos crimes previstos nos arts. 
160, 161, 162, 235, 291 e seu parágrafo 
único, ns. I a IV.

CAPÍTULO IV
DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

Requisitos
Art. 89. O condenado a pena de re-

clusão ou de detenção por tempo igual 
ou superior a dois anos pode ser libera-
do condicionalmente, desde que:

I - tenha cumprido:
a) metade da pena, se primário;
b) dois terços, se reincidente;
II - tenha reparado, salvo impossibi-

lidade de fazê-lo, o dano causado pelo 
crime;

III - sua boa conduta durante a execu-
ção da pena, sua adaptação ao trabalho 
e às circunstâncias atinentes a sua per-
sonalidade, ao meio social e à sua vida 
pregressa permitem supor que não vol-
tará a delinquir.

Penas em concurso de infrações
§ 1º No caso de condenação por 

infrações penais em concurso, deve ter-
se em conta a pena unificada.

Condenação de menor de 21 ou 
maior de 70 anos

§ 2º Se o condenado é primário 
e menor de vinte e um ou maior de 
setenta anos, o tempo de cumprimento 
da pena pode ser reduzido a um terço.

Especificações das condições
Art. 90. A sentença deve especificar 

as condições a que fica subordinado o 
livramento.

Preliminares da concessão
Art. 91. O livramento somente se 

concede mediante parecer do Conse-
lho Penitenciário, ouvidos o diretor do 
estabelecimento em que está ou tenha 
estado o liberando e o representante 
do Ministério Público da Justiça Militar; 
e, se imposta medida de segurança de-
tentiva, após perícia conclusiva da não 
periculosidade do liberando.

Observação cautelar e proteção do 
liberado

Art. 92. O liberado fica sob observa-
ção cautelar e proteção realizadas por 
patronato oficial ou particular, dirigido 
aquele e inspecionado este pelo Conse-
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lho Penitenciário. Na falta de patronato, 
o liberado fica sob observação cautelar 
realizada por serviço social penitenciário 
ou órgão similar.

Revogação obrigatória
Art. 93. Revoga-se o livramento, se o 

liberado vem a ser condenado, em sen-
tença irrecorrível, a penal privativa de 
liberdade:

I - por infração penal cometida du-
rante a vigência do benefício;

II - por infração penal anterior, salvo 
se, tendo de ser unificadas as penas, não 
fica prejudicado o requisito do art. 89, 
nº I, letra a

Revogação facultativa
§ 1º O juiz pode, também, revogar 

o livramento se o liberado deixa de 
cumprir qualquer das obrigações 
constantes da sentença ou é irrecorri-
velmente condenado, por motivo de 
contravenção, a pena que não seja pri-
vativa de liberdade; ou, se militar, sofre 
penalidade por transgressão disciplinar 
considerada grave.

Infração sujeita à jurisdição penal 
comum

§ 2º Para os efeitos da revogação 
obrigatória, são tomadas, também, em 
consideração, nos termos dos ns. I e II 
deste artigo, as infrações sujeitas à ju-
risdição penal comum; e, igualmente, a 
contravenção compreendida no § 1º, se 
assim, com prudente arbítrio, o enten-
der o juiz.

Efeitos da revogação
Art. 94. Revogado o livramento, não 

pode ser novamente concedido e, salvo 
quando a revogação resulta de conde-
nação por infração penal anterior ao be-
nefício, não se desconta na pena o tem-
po em que esteve solto o condenado.

Extinção da pena
Art. 95. Se, até o seu termo, o livra-

mento não é revogado, considera-se ex-
tinta a pena privativa de liberdade.

Parágrafo único. Enquanto não pas-
sa em julgado a sentença em processo, 
a que responde o liberado por infração 
penal cometida na vigência do livra-
mento, deve o juiz abster-se de declarar 
a extinção da pena.

Não aplicação do livramento con-
dicional

Art. 96. O livramento condicional não 
se aplica ao condenado por crime co-
metido em tempo de guerra.

Casos especiais do livramento con-
dicional

Art. 97. Em tempo de paz, o livramen-
to condicional por crime contra a se-
gurança externa do país, ou de revolta, 
motim, aliciação e incitamento, violência 
contra superior ou militar de serviço, só 
será concedido após o cumprimento de 
dois terços da pena, observado ainda o 
disposto no art. 89, preâmbulo, seus nú-
meros II e III e §§ 1º e 2º.

CAPÍTULO V
DAS PENAS ACESSÓRIAS

Penas Acessórias
Art. 98. São penas acessórias:
I - a perda de posto e patente;
II - a indignidade para o oficialato;
III - a incompatibilidade com o ofi-

cialato;
IV - a exclusão das forças armadas;
V - a perda da função pública, ainda 

que eletiva;
VI - a inabilitação para o exercício de 

função pública;
VII - a suspensão do pátrio poder, tu-

tela ou curatela;
VIII - a suspensão dos direitos polí-

ticos.
Função pública equiparada
Parágrafo único. Equipara-se à fun-

ção pública a que é exercida em em-
presa pública, autarquia, sociedade 
de economia mista, ou sociedade de 
que participe a União, o Estado ou o 
Município como acionista majoritário.

Perda de posto e patente
Art. 99. A perda de posto e patente re-

sulta da condenação a pena privativa de 
liberdade por tempo superior a dois anos, 
e importa a perda das condecorações.

Indignidade para o oficialato
Art. 100. Fica sujeito à declaração de 

indignidade para o oficialato o militar 
condenado, qualquer que seja a pena, 
nos crimes de traição, espionagem ou 
cobardia, ou em qualquer dos definidos 
nos arts. 161, 235, 240, 242, 243, 244, 
245, 251, 252, 303, 304, 311 e 312.

Incompatibilidade com o oficialato
Art. 101. Fica sujeito à declaração de 

incompatibilidade com o oficialato o 
militar condenado nos crimes dos arts. 
141 e 142.

Exclusão das forças armadas
Art. 102. A condenação da praça a 

pena privativa de liberdade, por tempo 
superior a dois anos, importa sua exclu-
são das forças armadas.

Perda da função pública
Art. 103. Incorre na perda da função 

pública o assemelhado ou o civil:
I - condenado a pena privativa de li-

berdade por crime cometido com abuso 
de poder ou violação de dever inerente 
à função pública;
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II - condenado, por outro crime, a 
pena privativa de liberdade por mais de 
dois anos.

Parágrafo único. O disposto no artigo 
aplica-se ao militar da reserva, ou refor-
mado, se estiver no exercício de função 
pública de qualquer natureza.

Inabilitação para o exercício de 
função pública

Art. 104. Incorre na inabilitação para 
o exercício de função pública, pelo pra-
zo de dois até vinte anos, o condenado 
a reclusão por mais de quatro anos, em 
virtude de crime praticado com abuso de 
poder ou violação do dever militar ou ine-
rente à função pública.

Termo inicial
Parágrafo único. O prazo da inabilita-

ção para o exercício de função pública 
começa ao termo da execução da pena 
privativa de liberdade ou da medida de 
segurança imposta em substituição, ou da 
data em que se extingue a referida pena.

Suspensão do pátrio poder, tutela ou 
curatela

Art. 105. O condenado a pena privativa 
de liberdade por mais de dois anos, seja 
qual for o crime praticado, fica suspenso 
do exercício do pátrio poder, tutela ou 
curatela, enquanto dura a execução da 
pena, ou da medida de segurança impos-
ta em substituição (art. 113).

Suspensão provisória
Parágrafo único. Durante o processo 

pode o juiz decretar a suspensão provisó-
ria do exercício do pátrio poder, tutela ou 
curatela.

Suspensão dos direitos políticos
Art. 106. Durante a execução da pena 

privativa de liberdade ou da medida de 
segurança imposta em substituição, ou 
enquanto perdura a inabilitação para fun-
ção pública, o condenado não pode votar, 
nem ser votado.

Imposição de pena acessória
Art. 107. Salvo os casos dos arts. 99, 

103, nº II, e 106, a imposição da pena 
acessória deve constar expressamente da 
sentença.

Tempo computável
Art. 108. Computa-se no prazo das ina-

bilitações temporárias o tempo de liber-
dade resultante da suspensão condicio-
nal da pena ou do livramento condicio-
nal, se não sobrevém revogação.

CAPÍTULO VI
DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO

Obrigação de reparar o dano
Art. 109. São efeitos da condenação:
I - tornar certa a obrigação de reparar 

o dano resultante do crime;
Perda em favor da Fazenda Nacional
II - a perda, em favor da Fazenda Na-

cional, ressalvado o direito do lesado ou 
de terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime, desde 
que consistam em coisas cujo fabrico, 
alienação, uso, porte ou detenção consti-
tua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer 
bem ou valor que constitua proveito aufe-
rido pelo agente com a sua prática.

TÍTULO VI
DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

Espécies de medidas de segurança
Art. 110. As medidas de segurança 

são pessoais ou patrimoniais. As da pri-
meira espécie subdividem-se em deten-
tivas e não detentivas. As detentivas são 
a internação em manicômio judiciário e a 
internação em estabelecimento psiquiá-
trico anexo ao manicômio judiciário ou ao 
estabelecimento penal, ou em seção es-
pecial de um ou de outro. As não detenti-
vas são a cassação de licença para direção 
de veículos motorizados, o exílio local e a 
proibição de frequentar determinados lu-
gares. As patrimoniais são a interdição de 
estabelecimento ou sede de sociedade ou 
associação, e o confisco.

Pessoas sujeitas às medidas de segu-
rança

Art. 111. As medidas de segurança so-
mente podem ser impostas:

I - aos civis;
II - aos militares ou assemelhados, 

condenados a pena privativa de liberda-
de por tempo superior a dois anos, ou 
aos que de outro modo hajam perdido 
função, posto e patente, ou hajam sido 
excluídos das forças armadas;

III - aos militares ou assemelhados, 
no caso do art. 48;

IV - aos militares ou assemelhados, 
no caso do art. 115, com aplicação dos 
seus §§ 1º, 2º e 3º.

Manicômio judiciário
Art. 112. Quando o agente é inimpu-

tável (art. 48), mas suas condições pes-
soais e o fato praticado revelam que ele 
oferece perigo à incolumidade alheia, o 
juiz determina sua internação em mani-
cômio judiciário.

Prazo de internação
§ 1º A internação, cujo mínimo deve 

ser fixado de entre um a três anos, é 
por tempo indeterminado, perdurando 
enquanto não fôr averiguada, 
mediante perícia médica, a cessação da 
periculosidade do internado.
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Perícia médica
§ 2º Salvo determinação da instância 

superior, a perícia médica é realizada 
ao término do prazo mínimo fixado à 
internação e, não sendo esta revogada, 
deve aquela ser repetida de ano em ano.

Desinternação condicional
§ 3º A desinternação é sempre 

condicional, devendo ser restabelecida 
a situação anterior, se o indivíduo, antes 
do decurso de um ano, vem a praticar 
fato indicativo de persistência de sua 
periculosidade.

§ 4º Durante o período de prova, 
aplica-se o disposto no art. 92.

Substituição da pena por interna-
ção

Art. 113. Quando o condenado se 
enquadra no parágrafo único do art. 
48 e necessita de especial tratamento 
curativo, a pena privativa de liberdade 
pode ser substituída pela internação em 
estabelecimento psiquiátrico anexo ao 
manicômio judiciário ou ao estabeleci-
mento penal, ou em seção especial de 
um ou de outro.

Superveniência de cura
§ 1º Sobrevindo a cura, pode o 

internado ser transferido para o 
estabelecimento penal, não ficando 
excluído o seu direito a livramento 
condicional.

Persistência do estado mórbido
§ 2º Se, ao término do prazo, persistir 

o mórbido estado psíquico do internado, 
condicionante de periculosidade atual, 
a internação passa a ser por tempo 
indeterminado, aplicando-se o disposto 
nos §§ 1º a 4º do artigo anterior.

Ébrios habituais ou toxicômanos
§ 3º À idêntica internação para fim 

curativo, sob as mesmas normas, ficam 
sujeitos os condenados reconhecidos 
como ébrios habituais ou toxicômanos.

Regime de internação
Art. 114. A internação, em qualquer 

dos casos previstos nos artigos prece-
dentes, deve visar não apenas ao tra-
tamento curativo do internado, senão 
também ao seu aperfeiçoamento, a um 
regime educativo ou de trabalho, lucra-
tivo ou não, segundo o permitirem suas 
condições pessoais.

Cassação de licença para dirigir 
veículos motorizados

Art. 115. Ao condenado por crime co-
metido na direção ou relacionadamen-
te à direção de veículos motorizados, 
deve ser cassada a licença para tal fim, 
pelo prazo mínimo de um ano, se as cir-
cunstâncias do caso e os antecedentes 
do condenado revelam a sua inaptidão 
para essa atividade e consequente peri-
go para a incolumidade alheia.

§ 1º O prazo da interdição se conta 
do dia em que termina a execução 
da pena privativa de liberdade ou da 

medida de segurança detentiva, ou 
da data da suspensão condicional da 
pena ou da concessão do livramento ou 
desinternação condicionais.

§ 2º Se, antes de expirado o prazo 
estabelecido, é averiguada a cessação 
do perigo condicionante da interdição, 
esta é revogada; mas, se o perigo 
persiste ao termo do prazo, prorroga-se 
este enquanto não cessa aquele.

§ 3º A cassação da licença deve ser 
determinada ainda no caso de absolvição 
do réu em razão de inimputabilidade.

Exílio local
Art. 116. O exílio local, aplicável quan-

do o juiz o considera necessário como 
medida preventiva, a bem da ordem pú-
blica ou do próprio condenado, consiste 
na proibição de que este resida ou per-
maneça, durante um ano, pelo menos, 
na localidade, município ou comarca em 
que o crime foi praticado.

Parágrafo único. O exílio deve ser 
cumprido logo que cessa ou é suspensa 
condicionalmente a execução da pena 
privativa de liberdade.

Proibição de frequentar determi-
nados lugares

Art. 117. A proibição de frequentar 
determinados lugares consiste em pri-
var o condenado, durante um ano, pelo 
menos, da faculdade de acesso a luga-
res que favoreçam, por qualquer moti-
vo, seu retorno à atividade criminosa.

Parágrafo único. Para o cumprimen-
to da proibição, aplica-se o disposto no 
parágrafo único do artigo anterior.

Interdição de estabelecimento, so-
ciedade ou associação

Art. 118. A interdição de estabeleci-
mento comercial ou industrial, ou de 
sociedade ou associação, pode ser de-
cretada por tempo não inferior a quinze 
dias, nem superior a seis meses, se o es-
tabelecimento, sociedade ou associação 
serve de meio ou pretexto para a prática 
de infração penal.

§ 1º A interdição consiste na proibição 
de exercer no local o mesmo comércio 
ou indústria, ou a atividade social.

§ 2º A sociedade ou associação, cuja 
sede é interditada, não pode exercer em 
outro local as suas atividades.

Confisco
Art. 119. O juiz, embora não apurada 

a autoria, ou ainda quando o agente é 
inimputável, ou não punível, deve orde-
nar o confisco dos instrumentos e pro-
dutos do crime, desde que consistam 
em coisas:

I - cujo fabrico, alienação, uso, porte 
ou detenção constitui fato ilícito;

II - que, pertencendo às forças arma-
das ou sendo de uso exclusivo de mili-
tares, estejam em poder ou em uso do 
agente, ou de pessoa não devidamente 
autorizada;
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III - abandonadas, ocultas ou desapa-
recidas.

Parágrafo único. É ressalvado o direi-
to do lesado ou de terceiro de boa-fé, 
nos casos dos ns. I e III.

Imposição da medida de segurança
Art. 120. A medida de segurança é 

imposta em sentença, que lhe estabe-
lecerá as condições, nos termos da lei 
penal militar.

Parágrafo único. A imposição da me-
dida de segurança não impede a expul-
são do estrangeiro.

TÍTULO VII
DA AÇÃO PENAL

Propositura da ação penal
Art. 121. A ação penal somente pode 

ser promovida por denúncia do Ministé-
rio Público da Justiça Militar.

Dependência de requisição
Art. 122. Nos crimes previstos nos 

arts. 136 a 141, a ação penal, quando o 
agente for militar ou assemelhado, de-
pende da requisição do Ministério Mi-
litar a que aquele estiver subordinado; 
no caso do art. 141, quando o agente 
for civil e não houver co-autor militar, a 
requisição será do Ministério da Justiça.

TÍTULO VIII
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Causas extintivas
Art. 123. Extingue-se a punibilidade:
I - pela morte do agente;
II - pela anistia ou indulto;
III - pela retroatividade de lei que não 

mais considera o fato como criminoso;
IV - pela prescrição;
V - pela reabilitação;
VI - pelo ressarcimento do dano, no 

peculato culposo (art. 303, § 4º).
Parágrafo único. A extinção da puni-

bilidade de crime, que é pressuposto, 
elemento constitutivo ou circunstância 
agravante de outro, não se estende a 
este. Nos crimes conexos, a extinção da 
punibilidade de um deles não impede, 
quanto aos outros, a agravação da pena 
resultante da conexão.

Espécies de prescrição
Art. 124. A prescrição refere-se à ação 

penal ou à execução da pena.

Prescrição da ação penal
Art. 125. A prescrição da ação penal, 

salvo o disposto no § 1º deste artigo, re-
gula-se pelo máximo da pena privativa 
de liberdade cominada ao crime, verifi-
cando-se:

I - em trinta anos, se a pena é de mor-
te;

II - em vinte anos, se o máximo da 
pena é superior a doze;

III - em dezesseis anos, se o máximo 
da pena é superior a oito e não excede 
a doze;

IV - em doze anos, se o máximo da 
pena é superior a quatro e não excede 
a oito;

V - em oito anos, se o máximo da 
pena é superior a dois e não excede a 
quatro;

VI - em quatro anos, se o máximo da 
pena é igual a um ano ou, sendo supe-
rior, não excede a dois;

VII - em dois anos, se o máximo da 
pena é inferior a um ano.

Superveniência de sentença conde-
natória de que somente o réu recorre

§ 1º Sobrevindo sentença 
condenatória, de que somente o réu te-
nha recorrido, a prescrição passa a re-
gular-se pela pena imposta, e deve ser 
logo declarada, sem prejuízo do anda-
mento do recurso se, entre a última cau-
sa interruptiva do curso da prescrição 
(§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo 
suficiente.

Termo inicial da prescrição da ação 
penal

§ 2º A prescrição da ação penal 
começa a correr:

a) do dia em que o crime se consu-
mou;

b) no caso de tentativa, do dia em 
que cessou a atividade criminosa;

c) nos crimes permanentes, do dia em 
que cessou a permanência;

d) nos crimes de falsidade, da data 
em que o fato se tornou conhecido.

Caso de concurso de crimes ou de 
crime continuado

§ 3º No caso de concurso de crimes 
ou de crime continuado, a prescrição é 
referida, não à pena unificada, mas à de 
cada crime considerado isoladamente.

Suspensão da prescrição
§ 4º A prescrição da ação penal não 

corre:
I - enquanto não resolvida, em outro 

processo, questão de que dependa o 
reconhecimento da existência do crime;

II - enquanto o agente cumpre pena 
no estrangeiro.

Interrupção da prescrição
§ 5º O curso da prescrição da ação 

penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
II - pela sentença condenatória recor-

rível.
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§ 6º A interrupção da prescrição 
produz efeito relativamente a todos os 
autores do crime; e nos crimes conexos, 
que sejam objeto do mesmo processo, a 
interrupção relativa a qualquer deles es-
tende-se aos demais.

Prescrição da execução da pena ou 
da medida de segurança que a substitui

Art. 126. A prescrição da execução da 
pena privativa de liberdade ou da medi-
da de segurança que a substitui (art. 113) 
regula-se pelo tempo fixado na sentença 
e verifica-se nos mesmos prazos estabe-
lecidos no art. 125, os quais se aumentam 
de um terço, se o condenado é criminoso 
habitual ou por tendência.

§ 1º Começa a correr a prescrição:
a) do dia em que passa em julgado a 

sentença condenatória ou a que revoga a 
suspensão condicional da pena ou o livra-
mento condicional;

b) do dia em que se interrompe a exe-
cução, salvo quando o tempo da interrup-
ção deva computar-se na pena.

§ 2º No caso de evadir-se o condenado 
ou de revogar-se o livramento ou 
desinternação condicionais, a prescrição 
se regula pelo restante tempo da 
execução.

§ 3º O curso da prescrição da execução 
da pena suspende-se enquanto o 
condenado está preso por outro motivo, 
e interrompe-se pelo início ou continua-
ção do cumprimento da pena, ou pela 
reincidência.

Prescrição no caso de reforma ou 
suspensão de exercício

Art. 127. Verifica-se em quatro anos a 
prescrição nos crimes cuja pena comina-
da, no máximo, é de reforma ou de sus-
pensão do exercício do posto, graduação, 
cargo ou função.

Disposições comuns a ambas as es-
pécies de prescrição

Art. 128. Interrompida a prescrição, sal-
vo o caso do § 3º, segunda parte, do art. 
126, todo o prazo começa a correr, nova-
mente, do dia da interrupção.

Redução
Art. 129. São reduzidos de metade os 

prazos da prescrição, quando o criminoso 
era, ao tempo do crime, menor de vinte e 
um anos ou maior de setenta.

Imprescritibilidade das penas aces-
sórias

Art. 130. É imprescritível a execução das 
penas acessórias.

Prescrição no caso de insubmissão
Art. 131. A prescrição começa a correr, 

no crime de insubmissão, do dia em que o 
insubmisso atinge a idade de trinta anos.

Prescrição no caso de deserção
Art. 132. No crime de deserção, embo-

ra decorrido o prazo da prescrição, esta só 
extingue a punibilidade quando o deser-
tor atinge a idade de quarenta e cinco 
anos, e, se oficial, a de sessenta.

Declaração de ofício
Art. 133. A prescrição, embora não 

alegada, deve ser declarada de ofício.
Reabilitação
Art. 134. A reabilitação alcança quais-

quer penas impostas por sentença de-
finitiva.

§ 1º A reabilitação poderá ser 
requerida decorridos cinco anos do dia 
em que fôr extinta, de qualquer modo, 
a pena principal ou terminar a execução 
desta ou da medida de segurança 
aplicada em substituição (art. 113), ou 
do dia em que terminar o prazo da 
suspensão condicional da pena ou do 
livramento condicional, desde que o 
condenado:

a) tenha tido domicílio no País, no 
prazo acima referido;

b) tenha dado, durante esse tempo, 
demonstração efetiva e constante de 
bom comportamento público e privado;

c) tenha ressarcido o dano causado 
pelo crime ou demonstre absoluta im-
possibilidade de o fazer até o dia do 
pedido, ou exiba documento que com-
prove a renúncia da vítima ou novação 
da dívida.

§ 2º A reabilitação não pode ser 
concedida:

a) em favor dos que foram reconhe-
cidos perigosos, salvo prova cabal em 
contrário;

b) em relação aos atingidos pelas pe-
nas acessórias do art. 98, inciso VII, se o 
crime fôr de natureza sexual em detri-
mento de filho, tutelado ou curatelado.

Prazo para renovação do pedido
§ 3º Negada a reabilitação, não pode 

ser novamente requerida senão após o 
decurso de dois anos.

§ 4º Os prazos para o pedido de 
reabilitação serão contados em dobro 
no caso de criminoso habitual ou por 
tendência.

Revogação
§ 5º A reabilitação será revogada de 

ofício, ou a requerimento do Ministério 
Público, se a pessoa reabilitada fôr 
condenada, por decisão definitiva, ao 
cumprimento de pena privativa da 
liberdade.

Cancelamento do registro de con-
denações penais

Art. 135. Declarada a reabilitação, se-
rão cancelados, mediante averbação, os 
antecedentes criminais.

Sigilo sobre antecedentes criminais
Parágrafo único. Concedida a reabili-

tação, o registro oficial de condenações 
penais não pode ser comunicado senão 
à autoridade policial ou judiciária, ou 
ao representante do Ministério Público, 
para instrução de processo penal que 
venha a ser instaurado contra o reabi-
litado.
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CÓDIGO PENAL MILITAR: 
ART. 136º A 239.

PARTE ESPECIAL
LIVRO I

DOS CRIMES MILITARES EM TEMPO
DE PAZ

TÍTULO I
DOS CRIMES CONTRA A SEGURANÇA

EXTERNA DO PAÍS

Hostilidade contra país estrangeiro
Art. 136. Praticar o militar ato de hos-

tilidade contra país estrangeiro, expon-
do o Brasil a perigo de guerra:

Pena - reclusão, de oito a quinze 
anos.

Resultado mais grave
§ 1º Se resulta ruptura de relações 

diplomáticas, represália ou retorsão:
Pena - reclusão, de dez a vinte e qua-

tro anos.
§ 2º Se resulta guerra:
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
Provocação a país estrangeiro
Art. 137. Provocar o militar, direta-

mente, país estrangeiro a declarar guer-
ra ou mover hostilidade contra o Brasil 
ou a intervir em questão que respeite à 
soberania nacional:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
Ato de jurisdição indevida
Art. 138. Praticar o militar, indevida-

mente, no território nacional, ato de ju-
risdição de país estrangeiro, ou favore-
cer a prática de ato dessa natureza:

Pena - reclusão, de cinco a quinze 
anos.

Violação de território estrangeiro
Art. 139. Violar o militar território es-

trangeiro, com o fim de praticar ato de 
jurisdição em nome do Brasil:

Pena - reclusão, de dois a seis anos.
Entendimento para empenhar o 

Brasil à neutralidade ou à guerra
Art. 140. Entrar ou tentar entrar o mi-

litar em entendimento com país estran-
geiro, para empenhar o Brasil à neutrali-
dade ou à guerra:

Pena - reclusão, de seis a doze anos.
Entendimento para gerar conflito 

ou divergência com o Brasil
Art. 141. Entrar em entendimento 

com país estrangeiro, ou organização 
nele existente, para gerar conflito ou di-
vergência de caráter internacional entre 
o Brasil e qualquer outro país, ou para 
lhes perturbar as relações diplomáticas:

Pena - reclusão, de quatro a oito 
anos.

Resultado mais grave
§ 1º Se resulta ruptura de relações 

diplomáticas:
Pena - reclusão, de seis a dezoito 

anos.
§ 2º Se resulta guerra:

Pena - reclusão, de dez a vinte e qua-
tro anos.

Tentativa contra a soberania do 
Brasil

Art. 142. Tentar:
I - submeter o território nacional, ou 

parte dele, à soberania de país estran-
geiro;

II - desmembrar, por meio de movi-
mento armado ou tumultos planejados, 
o território nacional, desde que o fato 
atente contra a segurança externa do 
Brasil ou a sua soberania;

III - internacionalizar, por qualquer 
meio, região ou parte do território na-
cional:

Pena - reclusão, de quinze a trinta 
anos, para os cabeças; de dez a vinte 
anos, para os demais agentes.

Consecução de notícia, informação 
ou documento para fim de espiona-
gem

Art. 143. Conseguir, para o fim de es-
pionagem militar, notícia, informação 
ou documento, cujo sigilo seja de inte-
resse da segurança externa do Brasil:

Pena - reclusão, de quatro a doze 
anos.

§ 1º A pena é de reclusão de dez a 
vinte anos:

I - se o fato compromete a prepara-
ção ou eficiência bélica do Brasil, ou o 
agente transmite ou fornece, por qual-
quer meio, mesmo sem remuneração, 
a notícia, informação ou documento, a 
autoridade ou pessoa estrangeira;

II - se o agente, em detrimento da se-
gurança externa do Brasil, promove ou 
mantém no território nacional atividade 
ou serviço destinado à espionagem;

III - se o agente se utiliza, ou contri-
bui para que outrem se utilize, de meio 
de comunicação, para dar indicação que 
ponha ou possa pôr em perigo a segu-
rança externa do Brasil.

Modalidade culposa
§ 2º Contribuir culposamente para a 

execução do crime:
Pena - detenção, de seis meses a dois 

anos, no caso do artigo; ou até quatro 
anos, no caso do § 1º, nº I.

Revelação de notícia, informação 
ou documento

Art. 144. Revelar notícia, informação 
ou documento, cujo sigilo seja de inte-
resse da segurança externa do Brasil:

Pena - reclusão, de três a oito anos.
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Fim da espionagem militar
§ 1º Se o fato é cometido com o fim 

de espionagem militar:
Pena - reclusão, de seis a doze anos.
Resultado mais grave
§ 2º Se o fato compromete a preparação 

ou a eficiência bélica do país:
Pena - reclusão, de dez a vinte anos.
Modalidade culposa
§ 3º Se a revelação é culposa:
Pena - detenção, de seis meses a dois 

anos, no caso do artigo; ou até quatro 
anos, nos casos dos §§ 1° e 2.

Turbação de objeto ou documento
Art. 145. Suprimir, subtrair, deturpar, al-

terar, desviar, ainda que temporariamen-
te, objeto ou documento concernente à 
segurança externa do Brasil:

Pena - reclusão, de três a oito anos.
Resultado mais grave
§ 1º Se o fato compromete a segurança 

ou a eficiência bélica do país:
Pena - Reclusão, de dez a vinte anos.
Modalidade culposa
§ 2º Contribuir culposamente para o 

fato:
Pena - detenção, de seis meses a dois 

anos.

Penetração com o fim de espiona-
gem

Art. 146. Penetrar, sem licença, ou in-
troduzir-se clandestinamente ou sob falso 
pretexto, em lugar sujeito à administração 
militar, ou centro industrial a serviço de 
construção ou fabricação sob fiscalização 
militar, para colhêr informação destinada 
a país estrangeiro ou agente seu:

Pena - reclusão, de três a oito anos.
Parágrafo único. Entrar, em local refe-

rido no artigo, sem licença de autoridade 
competente, munido de máquina foto-
gráfica ou qualquer outro meio hábil para 
a prática de espionagem:

Pena - reclusão, até três anos.
Desenho ou levantamento de plano 

ou planta de local militar ou de enge-
nho de guerra

Art. 147. Fazer desenho ou levantar 
plano ou planta de fortificação, quartel, 
fábrica, arsenal, hangar ou aeródromo, 
ou de navio, aeronave ou engenho de 
guerra motomecanizado, utilizados ou 
em construção sob administração ou 
fiscalização militar, ou fotografá-los ou 
filmá-los:

Pena - reclusão, até quatro anos, se o 
fato não constitui crime mais grave.

Sobrevoo em local interdito
Art. 148. Sobrevoar local declarado 

interdito:
Pena - reclusão, até três anos.

TÍTULO II
DOS CRIMES CONTRA A AUTORI-

DADE
OU DISCIPLINA MILITAR

CAPÍTULO I
DO MOTIM E DA REVOLTA

Motim
Art. 149. Reunirem-se militares ou as-

semelhados:
I - agindo contra a ordem recebida de 

superior, ou negando-se a cumpri-la;
II - recusando obediência a superior, 

quando estejam agindo sem ordem ou 
praticando violência;

III - assentindo em recusa conjunta 
de obediência, ou em resistência ou vio-
lência, em comum, contra superior;

IV - ocupando quartel, fortaleza, ar-
senal, fábrica ou estabelecimento mili-
tar, ou dependência de qualquer deles, 
hangar, aeródromo ou aeronave, navio 
ou viatura militar, ou utilizando-se de 
qualquer daqueles locais ou meios de 
transporte, para ação militar, ou prática 
de violência, em desobediência a ordem 
superior ou em detrimento da ordem ou 
da disciplina militar:

Pena - reclusão, de quatro a oito 
anos, com aumento de um terço para os 
cabeças.

Revolta
Parágrafo único. Se os agentes esta-

vam armados:
Pena - reclusão, de oito a vinte anos, 

com aumento de um terço para os ca-
beças.

Organização de grupo para a práti-
ca de violência

Art. 150. Reunirem-se dois ou mais 
militares ou assemelhados, com arma-
mento ou material bélico, de proprieda-
de militar, praticando violência à pessoa 
ou à coisa pública ou particular em lugar 
sujeito ou não à administração militar:

Pena - reclusão, de quatro a oito 
anos.

Omissão de lealdade militar
Art. 151. Deixar o militar ou asseme-

lhado de levar ao conhecimento do su-
perior o motim ou revolta de cuja prepa-
ração teve notícia, ou, estando presente 
ao ato criminoso, não usar de todos os 
meios ao seu alcance para impedi-lo:

Pena - reclusão, de três a cinco anos.
Conspiração
Art. 152. Concertarem-se militares ou 

assemelhados para a prática do crime 
previsto no artigo 149:

Pena - reclusão, de três a cinco anos.
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Isenção de pena
Parágrafo único. É isento de pena 

aquele que, antes da execução do crime 
e quando era ainda possível evitar-lhe as 
consequências, denuncia o ajuste de que 
participou.

Cumulação de penas
Art. 153. As penas dos arts. 149 e 150 

são aplicáveis sem prejuízo das corres-
pondentes à violência.

CAPÍTULO II
DA ALICIAÇÃO E DO INCITAMENTO

Aliciação para motim ou revolta
Art. 154. Aliciar militar ou assemelhado 

para a prática de qualquer dos crimes pre-
vistos no capítulo anterior:

Pena - reclusão, de dois a quatro anos.
Incitamento
Art. 155. Incitar à desobediência, à in-

disciplina ou à prática de crime militar:
Pena - reclusão, de dois a quatro anos.
Parágrafo único. Na mesma pena in-

corre quem introduz, afixa ou distribui, 
em lugar sujeito à administração militar, 
impressos, manuscritos ou material mi-
meografado, fotocopiado ou gravado, 
em que se contenha incitamento à prática 
dos atos previstos no artigo.

Apologia de fato criminoso ou do 
seu autor

Art. 156. Fazer apologia de fato que a 
lei militar considera crime, ou do autor do 
mesmo, em lugar sujeito à administração 
militar:

Pena - detenção, de seis meses a um 
ano.

CAPÍTULO III
DA VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR 

OU MILITAR DE SERVIÇO

Violência contra superior
Art. 157. Praticar violência contra supe-

rior:
Pena - detenção, de três meses a dois 

anos.
Formas qualificadas
§ 1º Se o superior é comandante da 

unidade a que pertence o agente, ou 
oficial general:

Pena - reclusão, de três a nove anos.
§ 2º Se a violência é praticada com 

arma, a pena é aumentada de um terço.

§ 3º Se da violência resulta lesão 
corporal, aplica-se, além da pena da 
violência, a do crime contra a pessoa.

§ 4º Se da violência resulta morte:
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
§ 5º A pena é aumentada da sexta 

parte, se o crime ocorre em serviço.
Violência contra militar de serviço
Art. 158. Praticar violência contra ofi-

cial de dia, de serviço, ou de quarto, ou 
contra sentinela, vigia ou plantão:

Pena - reclusão, de três a oito anos.
Formas qualificadas
§ 1º Se a violência é praticada com 

arma, a pena é aumentada de um terço.
§ 2º Se da violência resulta lesão 

corporal, aplica-se, além da pena da 
violência, a do crime contra a pessoa.

§ 3º Se da violência resulta morte:
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
Ausência de dolo no resultado
Art. 159. Quando da violência resulta 

morte ou lesão corporal e as circunstân-
cias evidenciam que o agente não quis 
o resultado nem assumiu o risco de pro-
duzi-lo, a pena do crime contra a pessoa 
é diminuída de metade.

CAPÍTULO IV
DO DESRESPEITO A SUPERIOR E A 

SÍMBOLO NACIONAL OU A FARDA

Desrespeito a superior
Art. 160. Desrespeitar superior diante 

de outro militar:
Pena - detenção, de três meses a um 

ano, se o fato não constitui crime mais 
grave.

Desrespeito a comandante, oficial 
general ou oficial de serviço

Parágrafo único. Se o fato é pratica-
do contra o comandante da unidade a 
que pertence o agente, oficial-general, 
oficial de dia, de serviço ou de quarto, a 
pena é aumentada da metade.

Desrespeito a símbolo nacional
Art. 161. Praticar o militar diante da 

tropa, ou em lugar sujeito à administra-
ção militar, ato que se traduza em ultra-
je a símbolo nacional:

Pena - detenção, de um a dois anos.
Despojamento desprezível
Art. 162. Despojar-se de uniforme, 

condecoração militar, insígnia ou distin-
tivo, por menosprezo ou vilipêndio:

Pena - detenção, de seis meses a um 
ano.

Parágrafo único. A pena é aumentada 
da metade, se o fato é praticado diante 
da tropa, ou em público.

CAPÍTULO V
DA INSUBORDINAÇÃO

Recusa de obediência
Art. 163. Recusar obedecer a ordem 

do superior sobre assunto ou matéria de 
serviço, ou relativamente a dever impos-
to em lei, regulamento ou instrução:
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Pena - detenção, de um a dois anos, se 
o fato não constitui crime mais grave.

Oposição a ordem de sentinela
Art. 164. Opor-se às ordens da senti-

nela:
Pena - detenção, de seis meses a um 

ano, se o fato não constitui crime mais 
grave.

Reunião ilícita
Art. 165. Promover a reunião de mili-

tares, ou nela tomar parte, para discussão 
de ato de superior ou assunto atinente à 
disciplina militar:

Pena - detenção, de seis meses a um 
ano a quem promove a reunião; de dois a 
seis meses a quem dela participa, se o fato 
não constitui crime mais grave.

Publicação ou crítica indevida
Art. 166. Publicar o militar ou asseme-

lhado, sem licença, ato ou documento 
oficial, ou criticar publicamente ato de seu 
superior ou assunto atinente à disciplina 
militar, ou a qualquer resolução do Go-
verno:

Pena - detenção, de dois meses a um 
ano, se o fato não constitui crime mais 
grave.

CAPÍTULO VI
DA USURPAÇÃO E DO EXCESSO 
OU ABUSO DE AUTORIDADE

Assunção de comando sem ordem 
ou autorização

Art. 167. Assumir o militar, sem or-
dem ou autorização, salvo se em grave 
emergência, qualquer comando, ou a 
direção de estabelecimento militar:

Pena - reclusão, de dois a quatro 
anos, se o fato não constitui crime mais 
grave.

Conservação ilegal de comando
Art. 168. Conservar comando ou fun-

ção legitimamente assumida, depois de 
receber ordem de seu superior para dei-
xá-los ou transmiti-los a outrem:

Pena - detenção, de um a três anos.
Operação militar sem ordem supe-

rior
Art. 169. Determinar o comandante, 

sem ordem superior e fora dos casos 
em que essa se dispensa, movimento de 
tropa ou ação militar:

Pena - reclusão, de três a cinco anos.

Forma qualificada
Parágrafo único. Se o movimento da 

tropa ou ação militar é em território es-
trangeiro ou contra força, navio ou ae-
ronave de país estrangeiro:

Pena - reclusão, de quatro a oito 
anos, se o fato não constitui crime mais 
grave.

Ordem arbitrária de invasão
Art. 170. Ordenar, arbitrariamente, o 

comandante de força, navio, aeronave 
ou engenho de guerra motomecaniza-
do a entrada de comandados seus em 
águas ou território estrangeiro, ou so-
brevoá-los:

Pena - suspensão do exercício do 
posto, de um a três anos, ou reforma.

Uso indevido por militar de unifor-
me, distintivo ou insígnia

Art. 171. Usar o militar ou assemelha-
do, indevidamente, uniforme, distintivo 
ou insígnia de posto ou graduação su-
perior:

Pena - detenção, de seis meses a um 
ano, se o fato não constitui crime mais 
grave.

Uso indevido de uniforme, distin-
tivo ou insígnia militar por qualquer 
pessoa

Art. 172. Usar, indevidamente, unifor-
me, distintivo ou insígnia militar a que 
não tenha direito:

Pena - detenção, até seis meses.
Abuso de requisição militar
Art. 173. Abusar do direito de re-

quisição militar, excedendo os poderes 
conferidos ou recusando cumprir dever 
imposto em lei:

Pena - detenção, de um a dois anos.
Rigor excessivo
Art. 174. Exceder a faculdade de pu-

nir o subordinado, fazendo-o com rigor 
não permitido, ou ofendendo-o por pa-
lavra, ato ou escrito:

Pena - suspensão do exercício do 
posto, por dois a seis meses, se o fato 
não constitui crime mais grave.

Violência contra inferior
Art. 175. Praticar violência contra in-

ferior:
Pena - detenção, de três meses a um 

ano.
Resultado mais grave
Parágrafo único. Se da violência re-

sulta lesão corporal ou morte é também 
aplicada a pena do crime contra a pes-
soa, atendendo-se, quando for o caso, 
ao disposto no art. 159.

Ofensa aviltante a inferior
Art. 176. Ofender inferior, mediante 

ato de violência que, por natureza ou 
pelo meio empregado, se considere 
aviltante:

Pena - detenção, de seis meses a dois 
anos.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto 
no parágrafo único do artigo anterior.
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CAPÍTULO VII
DA RESISTÊNCIA

Resistência mediante ameaça ou 
violência

Art. 177. Opor-se à execução de ato 
legal, mediante ameaça ou violência ao 
executor, ou a quem esteja prestando au-
xílio:

Pena - detenção, de seis meses a dois 
anos.

Forma qualificada
§ 1º Se o ato não se executa em razão 

da resistência:
Pena - reclusão de dois a quatro anos.
Cumulação de penas
§ 2º As penas deste artigo são aplicá-

veis sem prejuízo das correspondentes à 
violência, ou ao fato que constitua crime 
mais grave.

CAPÍTULO VIII
DA FUGA, EVASÃO, ARREBATA-

MENTO E AMOTINAMENTO DE PRE-
SOS

Fuga de preso ou internado
Art. 178. Promover ou facilitar a fuga de 

pessoa legalmente presa ou submetida a 
medida de segurança detentiva:

Pena - detenção, de seis meses a dois 
anos.

Formas qualificadas
§ 1º Se o crime é praticado a mão 

armada ou por mais de uma pessoa, ou 
mediante arrombamento:

Pena - reclusão, de dois a seis anos.
§ 2º Se há emprego de violência contra 

pessoa, aplica-se também a pena corres-
pondente à violência.

§ 3º Se o crime é praticado por pessoa 
sob cuja guarda, custódia ou condução 
está o preso ou internado:

Pena - reclusão, até quatro anos.
Modalidade culposa
Art. 179. Deixar, por culpa, fugir pessoa 

legalmente presa, confiada à sua guarda 
ou condução:

Pena - detenção, de três meses a um 
ano.

Evasão de preso ou internado
Art. 180. Evadir-se, ou tentar evadir-se 

o preso ou internado, usando de violência 
contra a pessoa:

Pena - detenção, de um a dois anos, 
além da correspondente à violência.

§ 1º Se a evasão ou a tentativa ocorre 
mediante arrombamento da prisão militar:

Pena - detenção, de seis meses a um 
ano.

Cumulação de penas
§ 2º Se ao fato sucede deserção, 

aplicam-se cumulativamente as penas 
correspondentes.

Arrebatamento de preso ou interna-
do

Art. 181. Arrebatar preso ou interna-
do, a fim de maltratá-lo, do poder de 
quem o tenha sob guarda ou custódia 
militar:

Pena - reclusão, até quatro anos, além 
da correspondente à violência.

Amotinamento
Art. 182. Amotinarem-se presos, ou 

internados, perturbando a disciplina do 
recinto de prisão militar:

Pena - reclusão, até três anos, aos 
cabeças; aos demais, detenção de um a 
dois anos.

Responsabilidade de participe ou 
de oficial

Parágrafo único. Na mesma pena in-
corre quem participa do amotinamento 
ou, sendo oficial e estando presente, 
não usa os meios ao seu alcance para 
debelar o amotinamento ou evitar-lhe 
as consequências.

TÍTULO III
DOS CRIMES CONTRA O SERVIÇO 
MILITAR E O DEVER MILITAR

CAPÍTULO I
DA INSUBMISSÃO

Insubmissão
Art. 183. Deixar de apresentar-se o 

convocado à incorporação, dentro do 
prazo que lhe foi marcado, ou, apresen-
tando-se, ausentar-se antes do ato ofi-
cial de incorporação:

Pena - impedimento, de três meses a 
um ano.

Caso assimilado
§ 1º Na mesma pena incorre quem, 

dispensado temporariamente da incor-
poração, deixa de se apresentar, decor-
rido o prazo de licenciamento.

Diminuição da pena
§ 2º A pena é diminuída de um terço:
a) pela ignorância ou a errada com-

preensão dos atos da convocação mili-
tar, quando escusáveis;

b) pela apresentação voluntária den-
tro do prazo de um ano, contado do úl-
timo dia marcado para a apresentação.

Criação ou simulação de incapaci-
dade física

Art. 184. Criar ou simular incapacida-
de física, que inabilite o convocado para 
o serviço militar:

Pena - detenção, de seis meses a dois 
anos.
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Substituição de convocado
Art. 185. Substituir-se o convocado 

por outrem na apresentação ou na ins-
peção de saúde.

Pena - detenção, de seis meses a dois 
anos.

Parágrafo único. Na mesma pena in-
corre quem substitui o convocado.

Favorecimento a convocado
Art. 186. Dar asilo a convocado, ou 

tomá-lo a seu serviço, ou proporcionar-
-lhe ou facilitar-lhe transporte ou meio 
que obste ou dificulte a incorporação, 
sabendo ou tendo razão para saber que 
cometeu qualquer dos crimes previstos 
neste capítulo:

Pena - detenção, de três meses a um 
ano.

Isenção de pena
Parágrafo único. Se o favorecedor é 

ascendente, descendente, cônjuge ou 
irmão do criminoso, fica isento de pena.

CAPÍTULO II
DA DESERÇÃO

Deserção
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem 

licença, da unidade em que serve, ou 
do lugar em que deve permanecer, por 
mais de oito dias:

Pena - detenção, de seis meses a dois 
anos; se oficial, a pena é agravada.

Casos assimilados
Art. 188. Na mesma pena incorre o 

militar que:
I - não se apresenta no lugar designa-

do, dentro de oito dias, findo o prazo de 
trânsito ou férias;

II - deixa de se apresentar a autorida-
de competente, dentro do prazo de oito 
dias, contados daquele em que termina 
ou é cassada a licença ou agregação ou 
em que é declarado o estado de sítio ou 
de guerra;

III - tendo cumprido a pena, deixa de 
se apresentar, dentro do prazo de oito 
dias;

IV - consegue exclusão do serviço 
ativo ou situação de inatividade, criando 
ou simulando incapacidade.

Art. 189. Nos crimes dos arts. 187 e 
188, ns. I, II e III:

Atenuante especial
I - se o agente se apresenta volun-

tariamente dentro em oito dias após a 
consumação do crime, a pena é diminuí-
da de metade; e de um terço, se de mais 
de oito dias e até sessenta;

Agravante especial
II - se a deserção ocorre em unidade 

estacionada em fronteira ou país estran-
geiro, a pena é agravada de um terço.

Deserção especial
Art. 190. Deixar o militar de apresen-

tar-se no momento da partida do navio 
ou aeronave, de que é tripulante, ou do 

deslocamento da unidade ou força em 
que serve:  (Redação dada pela Lei nº 
9.764, de 18.12.1998)

Pena - detenção, até três meses, 
se após a partida ou deslocamento se 
apresentar, dentro de vinte e quatro ho-
ras, à autoridade militar do lugar, ou, na 
falta desta, à autoridade policial, para ser 
comunicada a apresentação ao comando 
militar competente.(Redação dada pela 
Lei nº 9.764, de 18.12.1998)

§ 1º Se a apresentação se der dentro 
de prazo superior a vinte e quatro horas e 
não excedente a cinco dias:

Pena - detenção, de dois a oito meses.
§ 2o Se superior a cinco dias e não 

excedente a oito dias:  (Redação dada 
pela Lei nº 9.764, de 18.12.1998)

Pena - detenção, de três meses a um 
ano.

§ 2o-A. Se superior a oito dias: (Incluído 
pela Lei nº 9.764, de 18.12.1998)

Pena - detenção, de seis meses a dois 
anos.

Aumento de pena
§ 3o A pena é aumentada de um terço, 

se se tratar de sargento, subtenente ou 
suboficial, e de metade, se oficial. (Redação 
dada pela Lei nº 9.764, de 18.12.1998)

Concerto para deserção
Art. 191. Concertarem-se militares para 

a prática da deserção:
I - se a deserção não chega a consu-

mar-se:
Pena - detenção, de três meses a um 

ano.
Modalidade complexa
II - se consumada a deserção:
Pena - reclusão, de dois a quatro anos.
Deserção por evasão ou fuga
Art. 192. Evadir-se o militar do poder 

da escolta, ou de recinto de detenção ou 
de prisão, ou fugir em seguida à prática 
de crime para evitar prisão, permanecen-
do ausente por mais de oito dias:

Pena - detenção, de seis meses a dois 
anos.

Favorecimento a desertor
Art. 193. Dar asilo a desertor, ou tomá-

-lo a seu serviço, ou proporcionar-lhe ou 
facilitar-lhe transporte ou meio de oculta-
ção, sabendo ou tendo razão para saber 
que cometeu qualquer dos crimes previs-
tos neste capítulo:

Pena - detenção, de quatro meses a 
um ano.

Isenção de pena
Parágrafo único. Se o favorecedor é as-

cendente, descendente, cônjuge ou irmão 
do criminoso, fica isento de pena.

Omissão de oficial
Art. 194. Deixar o oficial de proceder 

contra desertor, sabendo, ou devendo 
saber encontrar-se entre os seus coman-
dados:

Pena - detenção, de seis meses a um 
ano.
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CAPÍTULO III
DO ABANDONO DE POSTO E DE 
OUTROS CRIMES EM SERVIÇO

Abandono de posto
Art. 195. Abandonar, sem ordem supe-

rior, o posto ou lugar de serviço que lhe 
tenha sido designado, ou o serviço que 
lhe cumpria, antes de terminá-lo:

Pena - detenção, de três meses a um 
ano.

Descumprimento de missão
Art. 196. Deixar o militar de desempe-

nhar a missão que lhe foi confiada:
Pena - detenção, de seis meses a dois 

anos, se o fato não constitui crime mais 
grave.

§ 1º Se é oficial o agente, a pena é 
aumentada de um terço.

§ 2º Se o agente exercia função de 
comando, a pena é aumentada de metade.

Modalidade culposa
§ 3º Se a abstenção é culposa:
Pena - detenção, de três meses a um 

ano.
Retenção indevida
Art. 197. Deixar o oficial de restituir, por 

ocasião da passagem de função, ou quan-
do lhe é exigido, objeto, plano, carta, cifra, 
código ou documento que lhe haja sido 
confiado:

Pena - suspensão do exercício do pos-
to, de três a seis meses, se o fato não 
constitui crime mais grave.

Parágrafo único. Se o objeto, plano, 
carta, cifra, código, ou documento envol-
ve ou constitui segredo relativo à segu-
rança nacional:

Pena - detenção, de três meses a um 
ano, se o fato não constitui crime mais 
grave.

Omissão de eficiência da força
Art. 198. Deixar o comandante de man-

ter a força sob seu comando em estado 
de eficiência:

Pena - suspensão do exercício do pos-
to, de três meses a um ano.

Omissão de providências para evitar 
danos

Art. 199. Deixar o comandante de em-
pregar todos os meios ao seu alcance para 
evitar perda, destruição ou inutilização de 
instalações militares, navio, aeronave ou 
engenho de guerra motomecanizado em 
perigo:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Modalidade culposa
Parágrafo único. Se a abstenção é cul-

posa:
Pena - detenção, de três meses a um 

ano.
Omissão de providências para salvar 

comandados
Art. 200. Deixar o comandante, em 

ocasião de incêndio, naufrágio, encalhe, 
colisão, ou outro perigo semelhante, de 
tomar todas as providências adequadas 

para salvar os seus comandados e mino-
rar as consequências do sinistro, não sen-
do o último a sair de bordo ou a deixar a 
aeronave ou o quartel ou sede militar sob 
seu comando:

Pena - reclusão, de dois a seis anos.
Modalidade culposa
Parágrafo único. Se a abstenção é cul-

posa:
Pena - detenção, de seis meses a dois 

anos.
Omissão de socorro
Art. 201. Deixar o comandante de so-

correr, sem justa causa, navio de guerra 
ou mercante, nacional ou estrangeiro, ou 
aeronave, em perigo, ou náufragos que 
hajam pedido socorro:

Pena - suspensão do exercício do pos-
to, de um a três anos ou reforma.

Embriaguez em serviço
Art. 202. Embriagar-se o militar, quan-

do em serviço, ou apresentar-se embria-
gado para prestá-lo:

Pena - detenção, de seis meses a dois 
anos.

Dormir em serviço
Art. 203. Dormir o militar, quando em 

serviço, como oficial de quarto ou de ron-
da, ou em situação equivalente, ou, não 
sendo oficial, em serviço de sentinela, 
vigia, plantão às máquinas, ao leme, de 
ronda ou em qualquer serviço de nature-
za semelhante:

Pena - detenção, de três meses a um 
ano.

CAPÍTULO IV
DO EXERCÍCIO DE COMÉRCIO

Exercício de comércio por oficial
Art. 204. Comerciar o oficial da ativa, 

ou tomar parte na administração ou ge-
rência de sociedade comercial, ou dela ser 
sócio ou participar, exceto como acionista 
ou cotista em sociedade anônima, ou por 
cotas de responsabilidade limitada:

Pena - suspensão do exercício do pos-
to, de seis meses a dois anos, ou reforma.

TÍTULO IV
DOS CRIMES CONTRA A PESSOA

CAPÍTULO I
DO HOMICÍDIO

Homicídio simples
Art. 205. Matar alguém:
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Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
Minoração facultativa da 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 - por motivo fútil;
II - mediante paga ou promessa de 

recompensa, por cupidez, para excitar 
ou saciar desejos sexuais, ou por outro 
motivo torpe;

III - com emprego de veneno, asfixia, 
tortura, fogo, explosivo, ou qualquer 
outro meio dissimulado ou cruel, ou de 
que possa resultar perigo comum;

IV - à traição, de emboscada, com 
surpresa ou mediante outro recurso in-
sidioso, que dificultou ou tornou impos-
sível a defesa da vítima;

V - para assegurar a execução, a ocul-
tação, a impunidade ou vantagem de 
outro crime;

VI - prevalecendo-se o agente da si-
tuação de serviço:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
Homicídio culposo
Art. 206. Se o homicídio é culposo:
Pena - detenção, de um a quatro 

anos.
§ 1° A pena pode ser agravada 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.

Multiplicidade de vítimas
§ 2º Se, em consequência de uma só 

ação ou omissão culposa, ocorre mor-
te de mais de uma pessoa ou também 
lesões corporais em outras pessoas, a 
pena é aumentada de um sexto até me-
tade.

Provocação direta ou auxílio a sui-
cídio

Art. 207. Instigar ou induzir alguém a 
suicidar-se, ou prestar-lhe auxílio para 
que o faça, vindo o suicídio consumar-
-se:

Pena - reclusão, de dois a seis anos.
Agravação de pena
§ 1º Se o crime é praticado por 

motivo egoístico, ou a vítima é menor 
ou tem diminuída, por qualquer motivo, 
a resistência moral, a pena é agravada.

Provocação indireta ao suicídio
§ 2º Com detenção de um a três 

anos, será punido quem, desumana 
e reiteradamente, inflige maus tratos 
a alguém, sob sua autoridade ou 
dependência, levando-o, em razão 
disso, à prática de suicídio.

Redução de pena
§ 3° Se o suicídio é apenas tentado, e 

da tentativa resulta lesão grave, a pena 
é reduzida de um a dois terços.

CAPÍTULO II
DO GENOCÍDIO

Genocídio
Art. 208. Matar membros de um grupo 

nacional, étnico, religioso ou pertencente 
a determinada raça, com o fim de destrui-
ção total ou parcial desse grupo:

Pena - reclusão, de quinze a trinta anos.
Casos assimilados
Parágrafo único. Será punido com re-

clusão, de quatro a quinze anos, quem, 
com o mesmo fim:

I - inflige lesões graves a membros do 
grupo;

II - submete o grupo a condições de 
existência, físicas ou morais, capazes de 
ocasionar a eliminação de todos os seus 
membros ou parte deles;

III - força o grupo à sua dispersão;
IV - impõe medidas destinadas a impe-

dir os nascimentos no seio do grupo;
V - efetua coativamente a transferência 

de crianças do grupo para outro grupo.

CAPÍTULO III
DA LESÃO CORPORAL E DA RIXA

Lesão leve
Art. 209. Ofender a integridade cor-

poral ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um 

ano.
Lesão grave
§ 1° Se se produz, dolosamente, 

perigo de vida, debilidade permanente 
de membro, sentido ou função, ou 
incapacidade para as ocupações 
habituais, por mais de trinta dias:

Pena - reclusão, até cinco anos.
§ 2º Se se produz, dolosamente, 

enfermidade incurável, perda ou 
inutilização de membro, sentido ou 
função, incapacidade permanente para 
o trabalho, ou deformidade duradoura:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Lesões qualificadas pelo resultado
§ 3º Se os resultados previstos nos §§ 

1º e 2º forem causados culposamente, 
a pena será de detenção, de um a 
quatro anos; se da lesão resultar morte 
e as circunstâncias evidenciarem que 
o agente não quis o resultado, nem 
assumiu o risco de produzi-lo, a pena 
será de reclusão, até oito anos.
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Minoração facultativa da pena
§ 4° Se o agente comete o crime 

impelido por motivo de relevante valor 
moral ou social 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.

§ 5º No caso de lesões leves, se estas 
são recíprocas, não se sabendo qual 
dos contendores atacou primeiro, ou 
quando ocorre qualquer das hipóteses 
do parágrafo anterior, o juiz pode 
diminuir a pena de um a dois terços.

Lesão levíssima
§ 6º No caso de lesões levíssimas, o 

juiz pode considerar a infração como 
disciplinar.

Lesão culposa
Art. 210. Se a lesão é culposa:
Pena - detenção, de dois meses a um 

ano.
§ 1º A pena pode ser agravada 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.

Aumento de pena
§ 2º Se, em consequência de uma 

só ação ou omissão culposa, ocorrem 
lesões em várias pessoas, a pena é au-
mentada de um sexto até metade.

Participação em rixa
Art. 211. Participar de rixa, salvo para 

separar os contendores:
Pena - detenção, até dois meses.
Parágrafo único. Se ocorre morte ou 

lesão grave, aplica-se, pelo fato de par-
ticipação na rixa, a pena de detenção, de 
seis meses a dois anos.

CAPÍTULO IV
DA PERICLITAÇÃO DA VIDA OU DA 

SAÚDE

Abandono de pessoa
Art. 212. Abandonar o militar pessoa 

que está sob seu cuidado, guarda, vi-
gilância ou autoridade e, por qualquer 
motivo, incapaz de defender-se dos ris-
cos resultantes do abandono:

Pena - detenção, de seis meses a três 
anos.

Formas qualificadas pelo resultado
§ 1º Se do abandono resulta lesão 

grave:
Pena - reclusão, até cinco anos.
§ 2º Se resulta morte:
Pena - reclusão, de quatro a doze 

anos.
Maus tratos
Art. 213. Expor a perigo a vida ou 

saúde, em lugar sujeito à administração 
militar ou no exercício de função militar, 
de pessoa sob sua autoridade, guarda 
ou vigilância, para o fim de educação, 
instrução, tratamento ou custódia, quer 
privando-a de alimentação ou cuidados 

indispensáveis, quer sujeitando-a a tra-
balhos excessivos ou inadequados, quer 
abusando de meios de correção ou dis-
ciplina:

Pena - detenção, de dois meses a um 
ano.

Formas qualificadas pelo resultado
§ 1º Se do fato resulta lesão grave:
Pena - reclusão, até quatro anos.
§ 2º Se resulta morte:
Pena - reclusão, de dois a dez anos.

CAPÍTULO V
DOS CRIMES CONTRA A HONRA

Calúnia
Art. 214. Caluniar alguém, imputan-

do-lhe falsamente fato definido como 
crime:

Pena - detenção, de seis meses a dois 
anos.

§ 1º Na mesma pena incorre quem, 
sabendo falsa a imputação, a propala ou 
divulga.

Exceção da verdade
§ 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 a qualquer 
das pessoas indicadas no nº I do art. 
218;

III - se do crime imputado, embora de 
ação pública, o ofendido foi absolvido 
por sentença irrecorrível.

Difamação
Art. 215. Difamar alguém, imputan-

do-lhe fato ofensivo à sua reputação:
Pena - detenção, de três meses a um 

ano.
Parágrafo único. A exceção da ver-

dade somente se admite se a ofensa é 
relativa ao exercício da função pública, 
militar ou civil, do ofendido.

Injúria
Art. 216. Injuriar alguém, ofendendo 

lhe a dignidade ou o decoro:
Pena - detenção, até seis meses.
Injúria real
Art. 217. Se a injúria consiste em vio-

lência, ou outro ato que atinja a pessoa, 
e, por sua natureza ou pelo meio em-
pregado, se considera aviltante:
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Pena - detenção, de três meses a um 
ano, além da pena correspondente à 
violência.

Disposições comuns
Art. 218. As penas cominadas nos 

antecedentes artigos deste capítulo au-
mentam-se de um terço, se qualquer dos 
crimes é cometido:

I - contra o Presidente da República ou 
chefe de governo estrangeiro;

II - contra superior;
III - contra militar, ou funcionário públi-

co civil, em razão das suas funções;
IV - na presença de duas ou mais pes-

soas, ou de inferior do ofendido, ou por 
meio que facilite a divulgação da calúnia, 
da difamação ou da injúria.

Parágrafo único. Se o crime é cometido 
mediante paga ou promessa de recom-
pensa, aplica-se a pena em dobro, se o 
fato não constitui crime mais grave.

Ofensa às forças armadas
Art. 219. Propalar fatos, que sabe inve-

rídicos, capazes de ofender a dignidade 
ou abalar o crédito das forças armadas ou 
a confiança que estas merecem do públi-
co:

Pena - detenção, de seis meses a um 
ano.

Parágrafo único. A pena será aumen-
tada de um terço, se o crime é cometido 
pela imprensa, rádio ou televisão.

Exclusão de pena
Art. 220. Não constitui ofensa punível, 

salvo quando inequívoca a intenção de 
injuriar, difamar ou caluniar:

I - a irrogada em juízo, na discussão da 
causa, por uma das partes ou seu procu-
rador contra a outra parte ou seu procu-
rador;

II - a opinião desfavorável da crítica li-
terária, artística ou científica;

III - a apreciação crítica às instituições 
militares, salvo quando inequívoca a in-
tenção de ofender;

IV - o conceito desfavorável em apre-
ciação ou informação prestada no cum-
primento do dever de ofício.

Parágrafo único. Nos casos dos ns. I e 
IV, responde pela ofensa quem lhe dá pu-
blicidade.

Equivocidade da ofensa
Art. 221. Se a ofensa é irrogada de for-

ma imprecisa ou equívoca, quem se julga 
atingido pode pedir explicações em juízo. 
Se o interpelado se recusa a dá-las ou, a 
critério do juiz, não as dá satisfatórias, res-
ponde pela ofensa.

CAPÍTULO VI
DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE
Seção I - Dos crimes contra a liber-

dade individual

Constrangimento ilegal
Art. 222. Constranger alguém, median-

te 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 ou a 
tolerar que se faça, o que ela não manda:

Pena - detenção, até um ano, se o fato 
não constitui crime mais grave.

Aumento de pena
§ 1º A pena aplica-se em dobro, quan-

do, para a execução do crime, se reúnem 
mais de três pessoas, ou há emprego de 
arma, ou quando o constrangimento é 
exercido com abuso de autoridade, para 
obter de alguém confissão de autoria de 
crime ou declaração como testemunha.

§ 2º Além da pena cominada, aplica-
se a correspondente à violência.

Exclusão de crime
§ 3º Não constitui crime:
I - Salvo o caso de transplante de ór-

gãos, a intervenção médica ou cirúrgica, 
sem o consentimento do paciente ou de 
seu representante legal, se justificada 
para conjurar iminente perigo de vida 
ou de grave dano ao corpo ou à saúde;

II - a coação exercida para impedir 
suicídio.

Ameaça
Art. 223. Ameaçar alguém, por pala-

vra, escrito ou gesto, ou qualquer outro 
meio simbólico, de lhe causar mal injus-
to e grave:

Pena - detenção, até seis meses, se o 
fato não constitui crime mais grave.

Parágrafo único. Se a ameaça é mo-
tivada por fato referente a serviço de 
natureza militar, a pena é aumentada de 
um terço.

Desafio para duelo
Art. 224. Desafiar outro militar para 

duelo ou aceitar-lhe o desafio, embora 
o duelo não se realize:

Pena - detenção, até três meses, se o 
fato não constitui crime mais grave.

Sequestro ou cárcere privado
Art. 225. Privar alguém de sua liber-

dade, mediante sequestro ou cárcere 
privado:

Pena - reclusão, até três anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de metade:
I - se a vítima é ascendente, descen-

dente ou cônjuge do agente;
II - se o crime é praticado mediante 

internação da vítima em casa de saúde 
ou hospital;

III - se a privação de liberdade dura 
mais de quinze dias.

Formas qualificadas pelo resultado
§ 2º Se resulta à vítima, em razão de 

maus tratos ou da natureza da detenção, 
grave sofrimento físico ou moral:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.
§ 3º Se, pela razão do parágrafo 

anterior, resulta morte:
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
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Seção II - Do crime contra a invio-
labilidade do domicílio

Violação de domicílio
Art. 226. Entrar ou permanecer, clan-

destina ou astuciosamente, ou contra a 
vontade expressa ou tácita de quem de 
direito, em casa alheia ou em suas de-
pendências:

Pena - detenção, até três meses.
Forma qualificada
§ 1º Se o crime é cometido durante 

o repouso noturno, ou com emprego 
de violência ou de arma, ou mediante 
arrombamento, ou por duas ou mais 
pessoas:

Pena - detenção, de seis meses a dois 
anos, além da pena correspondente à 
violência.

Agravação de pena
§ 2º Aumenta-se a pena de um ter-

ço, se o fato é cometido por militar em 
serviço ou por funcionário público civil, 
fora dos casos legais, ou com inobser-
vância das formalidades prescritas em 
lei, ou com abuso de poder.

Exclusão de crime
§ 3º Não constitui crime a entrada ou 

permanência em casa alheia ou em suas 
dependências:

I - durante o dia, com observância das 
formalidades legais, para efetuar prisão 
ou outra diligência em cumprimento de 
lei ou regulamento militar;

II - a qualquer hora do dia ou da noite 
para acudir vítima de desastre ou quan-
do alguma infração penal está sendo ali 
praticada ou na iminência de o ser.

Compreensão do termo “casa”
§ 4º O termo «casa» compreende:
I - qualquer compartimento habitado;
II - aposento ocupado de habitação 

coletiva;
III - compartimento não aberto ao 

público, onde alguém exerce profissão 
ou atividade.

§ 5º Não se compreende no termo 
“casa”:

I - hotel, hospedaria, ou qualquer ou-
tra habitação coletiva, enquanto aberta, 
salvo a restrição do nº II do parágrafo 
anterior;

II - taverna, boate, casa de jogo e ou-
tras do mesmo gênero.

Seção III - Dos crimes contra a in-
violabilidade de correspondência ou 

comunicação

Violação de correspondência
Art. 227. Devassar indevidamente o 

conteúdo de correspondência privada 
dirigida a outrem:

Pena - detenção, até seis meses.
§ 1º Nas mesmas penas incorre:
I - quem se apossa de correspondên-

cia alheia, fechada ou aberta, e, no todo 
ou em parte, a sonega ou destrói;

II - quem indevidamente divulga, 
transmite a outrem ou utiliza, abusi-
vamente, comunicação telegráfica ou 
radioelétrica dirigida a terceiro, ou con-
versação telefônica entre outras pes-
soas;

III - quem impede a comunicação ou 
a conversação referida no número an-
terior.

Aumento de pena
§ 2º A pena aumenta-se de metade, 

se há dano para outrem.
§ 3º Se o agente comete o crime com 

abuso de função, em serviço postal, 
telegráfico, radioelétrico ou telefônico:

Pena - detenção, de um a três anos.
Natureza militar do crime
§ 4º Salvo o disposto no parágrafo 

anterior, qualquer dos crimes previstos 
neste artigo só é considerado militar no 
caso do art. 9º, nº II, letra a .

Seção IV - Dos crimes contra a in-
violabilidade dos segredos de caráter 

particular

Divulgação de segredo
Art. 228. Divulgar, sem justa causa, 

conteúdo de documento particular si-
giloso ou de correspondência confiden-
cial, de que é detentor ou destinatário, 
desde que da divulgação possa resultar 
dano a outrem:

Pena - detenção, até seis meses.
Violação de recato
Art. 229. Violar, mediante processo 

técnico o direito ao recato pessoal ou 
o direito ao resguardo das palavras que 
não forem pronunciadas publicamente:

Pena - detenção, até um ano.
Parágrafo único. Na mesma pena in-

corre quem divulga os fatos captados.
Violação de segredo profissional
Art. 230. Revelar, sem justa causa, se-

gredo de que tem ciência, em razão de 
função ou profissão, exercida em local 
sob administração militar, desde que da 
revelação possa resultar dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um 
ano.

Natureza militar do crime
Art. 231. Os crimes previstos nos arts. 

228 e 229 somente são considerados 
militares no caso do art. 9º, nº II, letra a .
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CAPÍTULO VII
DOS CRIMES SEXUAIS

Estupro
Art. 232. Constranger mulher a con-

junção carnal, mediante violência ou 
grave ameaça:

Pena - reclusão, de três a oito anos, 
sem prejuízo da correspondente à vio-
lência.

Atentado violento ao pudor
Art. 233. Constranger alguém, me-

diante violência ou grave ameaça, a pre-
senciar, a praticar ou permitir que com 
ele pratique ato libidinoso diverso da 
conjunção carnal:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, 
sem prejuízo da correspondente à vio-
lência.

Corrupção de menores
Art. 234. Corromper ou facilitar a cor-

rupção de pessoa menor de dezoito e 
maior de quatorze anos, com ela prati-
cando ato de libidinagem, ou induzin-
do-a a praticá-lo ou presenciá-lo:

Pena - reclusão, até três anos.
Pederastia ou outro ato de libidi-

nagem
Art. 235. Praticar, ou permitir o militar 

que com ele se pratique ato libidinoso, 
homossexual ou não, em lugar sujeito a 
administração militar:

Pena - detenção, de seis meses a um 
ano.

Presunção de violência
Art. 236. Presume-se a violência, se a 

vítima:
I - não é maior de quatorze anos, 

salvo fundada suposição contrária do 
agente;

II - é doente ou deficiente mental, e o 
agente conhecia esta circunstância;

III - não pode, por qualquer outra 
causa, oferecer resistência.

Aumento de pena
Art. 237. Nos crimes previstos neste 

capítulo, a pena é agravada, se o fato é 
praticado:

I - com o concurso de duas ou mais 
pessoas;

II - por oficial, ou por militar em ser-
viço.

CAPÍTULO VIII
DO ULTRAJE PÚBLICO AO PUDOR

Ato obsceno
Art. 238. Praticar ato obsceno em lu-

gar sujeito à administração militar:
Pena - detenção de três meses a um 

ano.
Parágrafo único. A pena é agravada, 

se o fato é praticado por militar em ser-
viço ou por oficial.

Escrito ou objeto obsceno
Art. 239. Produzir, distribuir, vender, 

expor à venda, exibir, adquirir ou ter em 

depósito para o fim de venda, distribui-
ção ou exibição, livros, jornais, revistas, 
escritos, pinturas, gravuras, estampas, 
imagens, desenhos ou qualquer outro 
objeto de caráter obsceno, em lugar su-
jeito à administração militar, ou durante 
o período de exercício ou manobras:

Pena - detenção, de seis meses a dois 
anos.

Parágrafo único. Na mesma pena in-
corre quem distribui, vende, oferece à 
venda ou exibe a militares em serviço 
objeto de caráter obsceno.

CÓDIGO PENAL MILITAR:
 ART. 240º A 297.

TÍTULO V
DOS CRIMES CONTRA O

 PATRIMÔNIO
CAPÍTULO I
DO FURTO

Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para ou-

trem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de 

pequeno valor a coisa furtada, o juiz 
pode substituir a pena de reclusão pela 
de detenção, diminuí-la de um a dois 
terços, ou considerar a infração como 
disciplinar. Entende-se pequeno o valor 
que não exceda a um décimo da quantia 
mensal do mais alto salário mínimo do 
país.

§ 2º A atenuação do parágrafo 
anterior é igualmente aplicável no caso 
em que o criminoso, sendo primário, 
restitui a coisa ao seu dono ou repara 
o dano causado, antes de instaurada a 
ação penal.

Energia de valor econômico
§ 3º Equipara-se à coisa móvel a 

energia elétrica ou qualquer outra que 
tenha valor econômico.

Furto qualificado
§ 4º Se o furto é praticado durante a 

noite:
Pena reclusão, de dois a oito anos.
§ 5º Se a coisa furtada pertence à 

Fazenda Nacional:
Pena - reclusão, de dois a seis anos.
§ 6º Se o furto é praticado:
I - com destruição ou rompimento de 

obstáculo à subtração da coisa;
II - com abuso de confiança ou me-

diante fraude, escalada ou destreza;
III - com emprego de chave falsa;
IV - mediante concurso de duas ou 

mais pessoas:
Pena - reclusão, de três a dez anos.
§ 7º Aos casos previstos nos §§ 4º e 

5º são aplicáveis as atenuações a que se 
referem os §§ 1º e 2º. Aos previstos no 
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§ 6º é aplicável a atenuação referida no 
§ 2º.

Furto de uso
Art. 241. Se a coisa é subtraída para 

o fim de uso momentâneo e, a seguir, 
vem a ser imediatamente restituída ou 
reposta no lugar onde se achava:

Pena - detenção, até seis meses.
Parágrafo único. A pena é aumentada 

de metade, se a coisa usada é veículo 
motorizado; e de um terço, se é animal 
de sela ou de tiro.

CAPÍTULO II
DO ROUBO E DA EXTORSÃO

Roubo simples
Art. 242. Subtrair coisa alheia móvel, 

para si ou para outrem, mediante em-
prego ou ameaça de emprego de vio-
lência contra pessoa, ou depois de ha-
vê-la, por qualquer modo, reduzido à 
impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a quinze 
anos.

§ 1º Na mesma pena incorre quem, 
em seguida à subtração da coisa, 
emprega ou ameaça empregar violência 
contra pessoa, a fim de assegurar a 
impunidade do crime ou a detenção da 
coisa para si ou para outrem.

Roubo qualificado
§ 2º A pena aumenta-se de um terço 

até metade:
I - se a violência ou ameaça é exerci-

da com emprego de arma;
II - se há concurso de duas ou mais 

pessoas;
III - se a vítima está em serviço de 

transporte de valôres, e o agente conhe-
ce tal circunstância;

IV - se a vítima está em serviço de na-
tureza militar;

V - se é dolosamente causada lesão 
grave;

VI - se resulta morte e as circunstân-
cias evidenciam que o agente não quis 
esse resultado, nem assumiu o risco de 
produzi-lo.

Latrocínio
§ 3º Se, para praticar o roubo, ou 

assegurar a impunidade do crime, ou a 
detenção da coisa, o agente ocasiona 
dolosamente a morte de alguém, a pena 
será de reclusão, de quinze a trinta anos, 

sendo irrelevante se a lesão patrimonial 
deixa de consumar-se. Se há mais de 
uma vítima dessa violência à pessoa, 
aplica-se o disposto no art. 79.

Extorsão simples
Art. 243. Obter para si ou para ou-

trem indevida vantagem econômica, 
constrangendo alguém, mediante vio-
lência ou grave ameaça:

a) a praticar ou tolerar que se prati-
que ato lesivo do seu patrimônio, ou de 
terceiro;

b) a omitir ato de interesse do seu 
patrimônio, ou de terceiro:

Pena - reclusão, de quatro a quinze 
anos.

Formas qualificadas
§ 1º Aplica-se à extorsão o disposto 

no § 2º do art. 242.
§ 2º Aplica-se à extorsão, praticada 

mediante violência, o disposto no § 3º 
do art. 242.

Extorsão mediante sequestro
Art. 244. Extorquir ou tentar extorquir 

para si ou para outrem, mediante se-
questro de pessoa, indevida vantagem 
econômica:

Pena - reclusão, de seis a quinze anos.
Formas qualificadas
§ 1º Se o sequestro dura mais de vin-

te e quatro horas, ou se o sequestrado 
é menor de dezesseis ou maior de ses-
senta anos, ou se o crime é cometido 
por mais de duas pessoas, a pena é de 
reclusão de oito a vinte anos.

§ 2º Se à pessoa sequestrada, em ra-
zão de maus tratos ou da natureza do 
sequestro, resulta grave sofrimento físico 
ou moral, a pena de reclusão é aumenta-
da de um terço.

§ 3º Se o agente vem a empregar 
violência contra a pessoa sequestrada, 
aplicam-se, correspondentemente, as dis-
posições do art. 242, § 2º, ns. V e VI ,e § 3º.

Chantagem
Art. 245. Obter ou tentar obter de 

alguém, para si ou para outrem, inde-
vida vantagem econômica, mediante a 
ameaça de revelar fato, cuja divulgação 
pode lesar a sua reputação ou de pes-
soa que lhe seja particularmente cara:

Pena - reclusão, de três a dez anos.
Parágrafo único. Se a ameaça é de 

divulgação pela imprensa, radiodifusão 
ou televisão, a pena é agravada.

Extorsão indireta
Art. 246. Obter de alguém, como ga-

rantia de dívida, abusando de sua pre-
mente necessidade, documento que 
pode dar causa a procedimento penal 
contra o devedor ou contra terceiro:

Pena - reclusão, até três anos.
Aumento de pena
Art. 247. Nos crimes previstos neste 

capítulo, a pena é agravada, se a violên-
cia é contra superior, ou militar de ser-
viço.
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CAPÍTULO III
DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA

Apropriação indébita simples
Art. 248. Apropriar-se de coisa alheia 

móvel, de que tem a posse ou detenção:
Pena - reclusão, até seis anos.
Agravação de pena
Parágrafo único. A pena é agravada, 

se o valor da coisa excede vinte vezes 
o maior salário mínimo, ou se o agente 
recebeu a coisa:

I - em depósito necessário;
II - em razão de ofício, emprego ou 

profissão.
Apropriação de coisa havida aci-

dentalmente
Art. 249. Apropriar-se alguém de coi-

sa alheia vinda ao seu poder por erro, 
caso fortuito ou força da natureza:

Pena - detenção, até um ano.
Apropriação de coisa achada
Parágrafo único. Na mesma pena in-

corre quem acha coisa alheia perdida e 
dela se apropria, total ou parcialmente, 
deixando de restituí-la ao dono ou legí-
timo possuidor, ou de entregá-la à au-
toridade competente, dentro do prazo 
de quinze dias.

Art. 250. Nos crimes previstos neste 
capítulo, aplica-se o disposto nos §§ 1º 
e 2º do art. 240.

CAPÍTULO IV
DO ESTELIONATO E OUTRAS 

FRAUDES

Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para ou-

trem, vantagem ilícita, em prejuízo 
alheio, induzindo ou mantendo alguém 
em erro, mediante artifício, ardil ou 
qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de dois a sete anos.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
Disposição de coisa alheia como 

própria
I - vende, permuta, dá em pagamen-

to, em locação ou em garantia, coisa 
alheia como própria;

Alienação ou oneração fraudulenta 
de coisa própria

II - vende, permuta, dá em pagamen-
to ou em garantia coisa própria inalie-
nável, gravada de ônus ou litigiosa, ou 
imóvel que prometeu vender a terceiro, 

mediante pagamento em prestações, 
silenciando sobre qualquer dessas cir-
cunstâncias;

Defraudação de penhor
III - defrauda, mediante alienação 

não consentida pelo credor ou por ou-
tro modo, a garantia pignoratícia, quan-
do tem a posse do objeto empenhado;

Fraude na entrega de coisa
IV - defrauda substância, qualidade 

ou quantidade de coisa que entrega a 
adquirente;

Fraude no pagamento de cheque
V - defrauda de qualquer modo o pa-

gamento de cheque que emitiu a favor 
de alguém.

§ 2º Os crimes previstos nos ns. I a V 
do parágrafo anterior são considerados 
militares somente nos casos do art. 9º, 
nº II, letras a e e .

Agravação de pena
§ 3º A pena é agravada, se o 

crime é cometido em detrimento da 
administração militar.

Abuso de pessoa
Art. 252. Abusar, em proveito próprio 

ou alheio, no exercício de função, em 
unidade, repartição ou estabelecimento 
militar, da necessidade, paixão ou inex-
periência, ou da doença ou deficiência 
mental de outrem, induzindo-o à prática 
de ato que produza efeito jurídico, em 
prejuízo próprio ou de terceiro, ou em 
detrimento da administração militar:

Pena - reclusão, de dois a seis anos.
Art. 253. Nos crimes previstos neste 

capítulo, aplica-se o disposto nos §§ 1º 
e 2º do art. 240.

CAPÍTULO V
DA RECEPTAÇÃO

Receptação
Art. 254. Adquirir, receber ou ocul-

tar em proveito próprio ou alheio, coi-
sa proveniente de crime, ou influir para 
que terceiro, de boa-fé, a adquira, rece-
ba ou oculte:

Pena - reclusão, até cinco anos.
Parágrafo único. São aplicáveis os §§ 

1º e 2º do art. 240.
Receptação culposa
Art. 255. Adquirir ou receber coisa 

que, por sua natureza ou pela manifesta 
desproporção entre o valor e o preço, 
ou pela condição de quem a oferece, 
deve presumir-se obtida por meio cri-
minoso:

Pena - detenção, até um ano.
Parágrafo único. Se o agente é pri-

mário e o valor da coisa não é superior 
a um décimo do salário mínimo, o juiz 
pode deixar de aplicar a pena.

Punibilidade da receptação
Art. 256. A receptação é punível ainda 

que desconhecido ou isento de pena o 
autor do crime de que proveio a coisa.
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CAPÍTULO VI
DA USURPAÇÃO

Alteração de limites
Art. 257. Suprimir ou deslocar ta-

pume, marco ou qualquer outro sinal 
indicativo de linha divisória, para apro-
priar-se, no todo ou em parte, de coisa 
imóvel sob administração militar:

Pena - detenção, até seis meses.
§ 1º Na mesma pena incorre quem:
Usurpação de águas
I - desvia ou represa, em proveito 

próprio ou de outrem, águas sob admi-
nistração militar;

Invasão de propriedade
II - invade, com violência à pessoa ou 

à coisa, ou com grave ameaça, ou me-
diante concurso de duas ou mais pes-
soas, terreno ou edifício sob administra-
ção militar.

Pena correspondente à violência
§ 2º Quando há emprego de violên-

cia, fica ressalvada a pena a esta corres-
pondente.

Aposição, supressão ou alteração 
de marca

Art. 258. Apor, suprimir ou alterar, 
indevidamente, em gado ou rebanho 
alheio, sob guarda ou administração mi-
litar, marca ou sinal indicativo de pro-
priedade:

Pena - detenção, de seis meses a três 
anos.

CAPÍTULO VII
DO DANO

Dano simples
Art. 259. Destruir, inutilizar, deteriorar 

ou fazer desaparecer coisa alheia:
Pena - detenção, até seis meses.
Parágrafo único. Se se trata de bem 

público:
Pena - detenção, de seis meses a três 

anos.
Dano atenuado
Art. 260. Nos casos do artigo ante-

rior, se o criminoso é primário e a coisa 
é de valor não excedente a um décimo 
do salário mínimo, o juiz pode atenuar 
a pena, ou considerar a infração como 
disciplinar.

Parágrafo único. O benefício previs-
to no artigo é igualmente aplicável, se, 
dentro das condições nele estabeleci-
das, o criminoso repara o dano causado 
antes de instaurada a ação penal.

Dano qualificada
Art. 261. Se o dano é cometido:
I - com violência à pessoa ou grave 

ameaça;
II - com emprego de substância infla-

mável ou explosiva, se o fato não cons-
titui crime mais grave;

III - por motivo egoístico ou com pre-
juízo considerável:

Pena - reclusão, até quatro anos, além 
da pena correspondente à violência.

Dano em material ou aparelha-
mento de guerra

Art. 262. Praticar dano em material ou 
aparelhamento de guerra ou de utilida-
de militar, ainda que em construção ou 
fabricação, ou em efeitos recolhidos a 
depósito, pertencentes ou não às forças 
armadas:

Pena - reclusão, até seis anos.
Dano em navio de guerra ou mer-

cante em serviço militar
Art. 263. Causar a perda, destruição, 

inutilização, encalhe, colisão ou alaga-
mento de navio de guerra ou de navio 
mercante em serviço militar, ou nele 
causar avaria:

Pena - reclusão, de três a dez anos.
§ 1º Se resulta lesão grave, a pena 

correspondente é aumentada da 
metade; se resulta a morte, é aplicada 
em dobro.

§ 2º Se, para a prática do dano 
previsto no artigo, usou o agente de 
violência contra a pessoa, ser-lhe-á 
aplicada igualmente a pena a ela 
correspondente.

Dano em aparelhos e instalações 
de aviação e navais, e em estabeleci-
mentos militares

Art. 264. Praticar dano:
I - em aeronave, hangar, depósito, 

pista ou instalações de campo de avia-
ção, engenho de guerra motomecaniza-
do, viatura em comboio militar, arsenal, 
dique, doca, armazém, quartel, aloja-
mento ou em qualquer outra instalação 
militar;

II - em estabelecimento militar sob 
regime industrial, ou centro industrial 
a serviço de construção ou fabricação 
militar:

Pena - reclusão, de dois a dez anos.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto 

nos parágrafos do artigo anterior.
Desaparecimento, consunção ou 

extravio
Art. 265. Fazer desaparecer, consumir 

ou extraviar combustível, armamento, 
munição, peças de equipamento de na-
vio ou de aeronave ou de engenho de 
guerra motomecanizado:

Pena - reclusão, até três anos, se o 
fato não constitui crime mais grave.
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Modalidades culposas
Art. 266. Se o crime dos arts. 262, 263, 

264 e 265 é culposo, a pena é de deten-
ção de seis meses a dois anos; ou, se o 
agente é oficial, suspensão do exercício 
do posto de um a três anos, ou refor-
ma; se resulta lesão corporal ou morte, 
aplica-se também a pena cominada ao 
crime culposo contra a pessoa, podendo 
ainda, se o agente é oficial, ser imposta 
a pena de reforma.

CAPÍTULO VIII
DA USURA

Usura pecuniária
Art. 267. Obter ou estipular, para si ou 

para outrem, no contrato de mútuo de 
dinheiro, abusando da premente neces-
sidade, inexperiência ou leviandade do 
mutuário, juro que excede a taxa fixada 
em lei, regulamento ou ato oficial:

Pena - detenção, de seis meses a dois 
anos.

Casos assimilados
§ 1º Na mesma pena incorre quem, em 

repartição ou local sob administração 
militar, recebe vencimento ou provento 
de outrem, ou permite que estes sejam 
recebidos, auferindo ou permitindo que 
outrem aufira proveito cujo valor excede 
a taxa de três por cento

Agravação de pena
2º A pena é agravada, se o crime é 

cometido por superior ou por funcioná-
rio em razão da função.

TÍTULO VI
DOS CRIMES CONTRA A INCOLU-

MIDADE PÚBLICA
CAPÍTULO I

DOS CRIMES DE PERIGO COMUM

Incêndio
Art. 268. Causar incêndio em lugar 

sujeito à administração militar, expondo 
a perigo a vida, a integridade física ou o 
patrimônio de outrem:

Pena - reclusão, de três a oito anos.
§ 1º A pena é agravada:
Agravação de pena
I - se o crime é cometido com intuito 

de obter vantagem pecuniária para si ou 
para outrem;

II - se o incêndio é:
a) em casa habitada ou destinada a 

habitação;
b) em edifício público ou qualquer 

construção destinada a uso público ou a 
obra de assistência social ou de cultura;

c) em navio, aeronave, comboio ou 
veículo de transporte coletivo;

d) em estação ferroviária, rodoviária, 
aeródromo ou construção portuária;

e) em estaleiro, fábrica ou oficina;
f) em depósito de explosivo, combus-

tível ou inflamável;

g) em poço petrolífero ou galeria de 
mineração;

h) em lavoura, pastagem, mata ou 
floresta.

§ 2º Se culposo o incêndio:
Incêndio culposo
Pena - detenção, de seis meses a dois 

anos.
Explosão
Art. 269. Causar ou tentar causar ex-

plosão, em lugar sujeito à administração 
militar, expondo a perigo a vida, a inte-
gridade ou o patrimônio de outrem:

Pena - reclusão, até quatro anos.
Forma qualificada
§ 1º Se a substância utilizada é 

dinamite ou outra de efeitos análogos:
Pena - reclusão, de três a oito anos.
Agravação de pena
§ 2º A pena é agravada se ocorre 

qualquer das hipóteses previstas 
no § 1º, nº I, do artigo anterior, ou 
é visada ou atingida qualquer das 
coisas enumeradas no nº II do mesmo 
parágrafo.

§ 3º Se a explosão é causada pelo 
desencadeamento de energia nuclear:

Pena - reclusão, de cinco a vinte anos.
Modalidade culposa
§ 4º No caso de culpa, se a explosão é 

causada por dinamite ou substância de 
efeitos análogos, a pena é detenção, de 
seis meses a dois anos; se é causada pelo 
desencadeamento de energia nuclear, 
detenção de três a dez anos; nos demais 
casos, detenção de três meses a um ano.

Emprego de gás tóxico ou asfixian-
te

Art. 270. Expor a perigo a vida, a in-
tegridade física ou o patrimônio de ou-
trem, em lugar sujeito à administração 
militar, usando de gás tóxico ou asfi-
xiante ou prejudicial de qualquer modo 
à incolumidade da pessoa ou da coisa:

Pena - reclusão, até cinco anos.
Modalidade culposa
Parágrafo único. Se o crime é culpo-

so:
Pena - detenção, de seis meses a dois 

anos.
Abuso de radiação
Art. 271. Expor a perigo a vida ou a 

integridade física de outrem, em lugar 
sujeito à administração militar, pelo 
abuso de radiação ionizante ou de subs-
tância radioativa:

Pena - reclusão, até quatro anos.
Modalidade culposa
Parágrafo único. Se o crime é culpo-

so:
Pena - detenção, de seis meses a dois 

anos.
Inundação
Art. 272. Causar inundação, em lugar 

sujeito à administração militar, expondo 
a perigo a vida, a integridade física ou o 
patrimônio de outrem:
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Pena - reclusão, de três a oito anos.
Modalidade culposa
Parágrafo único. Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de seis meses a dois 

anos.
Perigo de inundação
Art. 273. Remover, destruir ou inutili-

zar obstáculo natural ou obra destinada 
a impedir inundação, expondo a perigo 
a vida, a integridade física ou o patrimô-
nio de outrem, em lugar sujeito à admi-
nistração militar:

Pena - reclusão, de dois a quatro anos.
Desabamento ou desmoronamento
Art. 274. Causar desabamento ou des-

moronamento, em lugar sujeito à admi-
nistração militar, expondo a perigo a vida, 
a integridade física ou o patrimônio de 
outrem:

Pena - reclusão, até cinco anos.
Modalidade culposa
Parágrafo único. Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de seis meses a dois 

anos.
Subtração, ocultação ou inutiliza-

ção de material de socorro
Art. 275. Subtrair, ocultar ou inutili-

zar, por ocasião de incêndio, inundação, 
naufrágio, ou outro desastre ou calami-
dade, aparelho, material ou qualquer 
meio destinado a serviço de combate 
ao perigo, de socorro ou salvamento; ou 
impedir ou dificultar serviço de tal na-
tureza:

Pena - reclusão, de três a seis anos.

Fatos que expõem a perigo apare-
lhamento militar

Art. 276. Praticar qualquer dos fatos 
previstos nos artigos anteriores deste 
capítulo, expondo a perigo, embora em 
lugar não sujeito à administração militar 
navio, aeronave, material ou engenho 
de guerra motomecanizado ou não, 
ainda que em construção ou fabricação, 
destinados às forças armadas, ou insta-
lações especialmente a serviço delas:

Pena - reclusão de dois a seis anos.
Modalidade culposa
Parágrafo único. Se o crime é culpo-

so:
Pena - detenção, de seis meses a dois 

anos.
Formas qualificadas pelo resultado
Art. 277. Se do crime doloso de peri-

go comum resulta, além da vontade do 

agente, lesão grave, a pena é aumenta-
da de metade; se resulta morte, é apli-
cada em dobro. No caso de culpa, se do 
fato resulta lesão corporal, a pena au-
menta-se de metade; se resulta morte, 
aplica-se a pena cominada ao homicídio 
culposo, aumentada de um terço.

Difusão de epizootia ou praga ve-
getal

Art. 278. Difundir doença ou praga 
que possa causar dano a floresta, plan-
tação, pastagem ou animais de utilidade 
econômica ou militar, em lugar sob ad-
ministração militar:

Pena - reclusão, até três anos.
Modalidade culposa
Parágrafo único. No caso de culpa, a 

pena é de detenção, até seis meses.
Embriaguez ao volante
Art. 279. Dirigir veículo motorizado, 

sob administração militar na via pública, 
encontrando-se em estado de embria-
guez, por bebida alcoólica, ou qualquer 
outro inebriante:

Pena - detenção, de três meses a um 
ano.

Perigo resultante de violação de 
regra de trânsito

Art. 280. Violar regra de regulamento 
de trânsito, dirigindo veículo sob admi-
nistração militar, expondo a efetivo e 
grave perigo a incolumidade de outrem:

Pena - detenção, até seis meses.
Fuga após acidente de trânsito
Art. 281. Causar, na direção de veículo 

motorizado, sob administração militar, 
ainda que sem culpa, acidente de trân-
sito, de que resulte dano pessoal, e, em 
seguida, afastar-se do local, sem prestar 
socorro à vítima que dele necessite:

Pena - detenção, de seis meses a um 
ano, sem prejuízo das cominadas nos 
arts. 206 e 210.

Isenção de prisão em flagrante
Parágrafo único. Se o agente se 

abstém de fugir e, na medida que as 
circunstâncias o permitam, presta ou 
providencia para que seja prestado so-
corro à vítima, fica isento de prisão em 
flagrante.

CAPÍTULO II
DOS CRIMES CONTRA OS MEIOS DE 
TRANSPORTE E DE COMUNICAÇÃO

Perigo de desastre ferroviário
Art. 282. Impedir ou perturbar serviço 

de estrada de ferro, sob administração 
ou requisição militar emanada de or-
dem legal:

I - danificando ou desarranjando, to-
tal ou parcialmente, linha férrea, mate-
rial rodante ou de tração, obra de arte 
ou instalação;

II - colocando obstáculo na linha;
III - transmitindo falso aviso acêrca 

do movimento dos veículos, ou inter-
rompendo ou embaraçando o funciona-
mento dos meios de comunicação;
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IV - praticando qualquer outro ato de 
que possa resultar desastre:

Pena - reclusão, de dois a cinco anos.
Desastre efetivo
§ 1º Se do fato resulta desastre:
Pena - reclusão, de quatro a doze 

anos.
§ 2º Se o agente quis causar o desastre 

ou assumiu o risco de produzi-lo:
Pena - reclusão, de quatro a quinze 

anos.
Modalidade culposa
§ 3º No caso de culpa, ocorrendo 

desastre:
Pena - detenção, de seis meses a dois 

anos.
Conceito de “estrada de ferro”
§ 4º Para os efeitos deste artigo, en-

tende-se por “estrada de ferro” qual-
quer via de comunicação em que cir-
culem veículos de tração mecânica, em 
trilhos ou por meio de cabo aéreo.

Atentado contra transporte
Art. 283. Expor a perigo aeronave, 

ou navio próprio ou alheio, sob guarda, 
proteção ou requisição militar emanada 
de ordem legal, ou em lugar sujeito à 
administração militar, bem como prati-
car qualquer ato tendente a impedir ou 
dificultar navegação aérea, marítima, 
fluvial ou lacustre sob administração, 
guarda ou proteção militar:

Pena - reclusão, de dois a cinco anos.
Superveniência de sinistro
§ 1º Se do fato resulta naufrágio, 

submersão ou encalhe do navio, ou a 
queda ou destruição da aeronave:

Pena - reclusão, de quatro a doze 
anos.

Modalidade culposa
§ 2º No caso de culpa, se ocorre o 

sinistro:
Pena - detenção, de seis meses a dois 

anos.
Atentado contra viatura ou outro 

meio de transporte
Art. 284. Expor a perigo viatura ou 

outro meio de transporte militar, ou sob 
guarda, proteção ou requisição militar 
emanada de ordem legal, impedir-lhe 
ou dificultar-lhe o funcionamento:

Pena - reclusão, até três anos.
Desastre efetivo
§ 1º Se do fato resulta desastre, a 

pena é reclusão de dois a cinco anos.
Modalidade culposa
§ 2º No caso de culpa, se ocorre 

desastre:
Pena - detenção, até um ano.
Formas qualificadas pelo resultado
Art. 285. Se de qualquer dos crimes 

previstos nos arts. 282 a 284, no caso de 
desastre ou sinistro, resulta morte de al-
guém, aplica-se o disposto no art. 277.

Arremêsso de projétil
Art. 286. Arremessar projétil contra 

veículo militar, em movimento, destina-
do a transporte por terra, por água ou 
pelo ar:

Pena - detenção, até seis meses.
Forma qualificada pelo resultado
Parágrafo único. Se do fato resulta le-

são corporal, a pena é de detenção, de 
seis meses a dois anos; se resulta morte, 
a pena é a do homicídio culposo, au-
mentada de um terço.

Atentado contra serviço de utilida-
de militar

Art. 287. Atentar contra a segurança 
ou o funcionamento de serviço de água, 
luz, força ou acesso, ou qualquer outro 
de utilidade, em edifício ou outro lugar 
sujeito à administração militar:

Pena - reclusão, até cinco anos.
Parágrafo único. Aumentar-se-á a 

pena de um terço até metade, se o dano 
ocorrer em virtude de subtração de ma-
terial essencial ao funcionamento do 
serviço.

Interrupção ou perturbação de ser-
viço ou meio de comunicação

Art. 288. Interromper, perturbar ou 
dificultar serviço telegráfico, telefônico, 
telemétrico, de televisão, telepercepção, 
sinalização, ou outro meio de comuni-
cação militar; ou impedir ou dificultar 
a sua instalação em lugar sujeito à ad-
ministração militar, ou desde que para 
esta seja de interesse qualquer daqueles 
serviços ou meios:

Pena - detenção, de um a três anos.
Aumento de pena
Art. 289. Nos crimes previstos neste 

capítulo, a pena será agravada, se forem 
cometidos em ocasião de calamidade 
pública.

CAPÍTULO III
DOS CRIMES CONTRA A SAÚDE

Tráfico, posse ou uso de entorpe-
cente ou substância de efeito similar

Art. 290. Receber, preparar, produ-
zir, vender, fornecer, ainda que gratui-
tamente, ter em depósito, transportar, 
trazer consigo, ainda que para uso pró-
prio, guardar, ministrar ou entregar de 
qualquer forma a consumo substância 
entorpecente, ou que determine de-
pendência física ou psíquica, em lugar 
sujeito à administração militar, sem au-
torização ou em desacôrdo com deter-
minação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, até cinco anos.
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Casos assimilados
§ 1º Na mesma pena incorre, ainda 

que o fato incriminado ocorra em lugar 
não sujeito à administração militar:

I - o militar que fornece, de qualquer 
forma, substância entorpecente ou que 
determine dependência física ou psíqui-
ca a outro militar;

II - o militar que, em serviço ou em 
missão de natureza militar, no país ou 
no estrangeiro, pratica qualquer dos fa-
tos especificados no artigo;

III - quem fornece, ministra ou entre-
ga, de qualquer forma, substância entor-
pecente ou que determine dependência 
física ou psíquica a militar em serviço, ou 
em manobras ou exercício.

Forma qualificada
§ 2º Se o agente é farmacêutico, 

médico, dentista ou veterinário:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Receita ilegal
Art. 291. Prescrever o médico ou den-

tista militar, ou aviar o farmacêutico mili-
tar receita, ou fornecer substância entor-
pecente ou que determine dependência 
física ou psíquica, fora dos casos indica-
dos pela terapêutica, ou em dose eviden-
temente maior que a necessária, ou com 
infração de preceito legal ou regulamen-
tar, para uso de militar, ou para entrega 
a este; ou para qualquer fim, a qualquer 
pessoa, em consultório, gabinete, farmá-
cia, laboratório ou lugar, sujeitos à admi-
nistração militar:

Pena - detenção, de seis meses a dois 
anos.

Casos assimilados
Parágrafo único. Na mesma pena in-

corre:
I - o militar ou funcionário que, tendo 

sob sua guarda ou cuidado substância en-
torpecente ou que determine dependên-
cia física ou psíquica, em farmácia, labo-
ratório, consultório, gabinete ou depósito 
militar, dela lança mão para uso próprio 
ou de outrem, ou para destino que não 
seja lícito ou regular;

II - quem subtrai substância entorpe-
cente ou que determine dependência fí-
sica ou psíquica, ou dela se apropria, em 
lugar sujeito à administração militar, sem 
prejuízo da pena decorrente da subtração 
ou apropriação indébita;

III - quem induz ou instiga militar em 
serviço ou em manobras ou exercício a 
usar substância entorpecente ou que de-
termine dependência física ou psíquica;

IV - quem contribui, de qualquer for-
ma, para incentivar ou difundir o uso de 
substância entorpecente ou que deter-
mine dependência física ou psíquica, em 
quartéis, navios, arsenais, estabelecimen-
tos industriais, alojamentos, escolas, colé-
gios ou outros quaisquer estabelecimen-
tos ou lugares sujeitos à administração 
militar, bem como entre militares que es-

tejam em serviço, ou o desempenhem em 
missão para a qual tenham recebido or-
dem superior ou tenham sido legalmente 
requisitados.

Epidemia
Art. 292. Causar epidemia, em lugar 

sujeito à administração militar, mediante 
propagação de germes patogênicos:

Pena - reclusão, de cinco a quinze anos.
Forma qualificada
§ 1º Se do fato resulta morte, a pena é 

aplicada em dobro.
Modalidade culposa
§ 2º No caso de culpa, a pena é de 

detenção, de um a dois anos, ou, se 
resulta morte, de dois a quatro anos.

Envenenamento com perigo exten-
sivo

Art. 293. Envenenar água potável ou 
substância alimentícia ou medicinal, ex-
pondo a perigo a saúde de militares em 
manobras ou exercício, ou de indefinido 
número de pessoas, em lugar sujeito à ad-
ministração militar:

Pena - reclusão, de cinco a quinze anos.
Caso assimilado
§ 1º Está sujeito à mesma pena quem 

em lugar sujeito à administração militar, 
entrega a consumo, ou tem em depósito, 
para o fim de ser distribuída, água ou 
substância envenenada.

Forma qualificada
§ 2º Se resulta a morte de alguém:
Pena - reclusão, de quinze a trinta anos.
Modalidade culposa
§ 3º Se o crime é culposo, a pena é de 

detenção, de seis meses a dois anos; ou, 
se resulta a morte, de dois a quatro anos.

Corrupção ou poluição de água po-
tável

Art. 294. Corromper ou poluir água po-
tável de uso de quartel, fortaleza, unidade, 
navio, aeronave ou estabelecimento mili-
tar, ou de tropa em manobras ou exercí-
cio, tornando-a imprópria para consumo 
ou nociva à saúde:

Pena - reclusão, de dois a cinco anos.
Modalidade culposa
Parágrafo único. Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de dois meses a um 

ano.
Fornecimento de substância nociva
Art. 295. Fornecer às forças armadas 

substância alimentícia ou medicinal cor-
rompida, adulterada ou falsificada, tor-
nada, assim, nociva à saúde:

Pena - reclusão, de dois a seis anos.
Modalidade culposa
Parágrafo único. Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de seis meses a dois 

anos.
Art. 296. Fornecer às forças armadas 

substância alimentícia ou medicinal al-
terada, reduzindo, assim, o seu valor nu-
tritivo ou terapêutico:

Pena - detenção, de seis meses a dois 
anos.



335

Anotações

PE
N

A
L 

M
IL

IT
A

R

Modalidade culposa
Parágrafo único. Se o crime é culpo-

so:
Pena - detenção, até seis meses.
Omissão de notificação de doença
Art. 297. Deixar o médico militar, no 

exercício da função, de denunciar à au-
toridade pública doença cuja notifica-
ção é compulsória:

Pena - detenção, de seis meses a dois 
anos.

CÓDIGO PENAL MILITAR:
 ART. 298º A 354.

TÍTULO VII
DOS CRIMES CONTRA A ADMINIS-

TRAÇÃO MILITAR
CAPÍTULO I

DO DESACATO E DA DESOBEDIÊNCIA

Desacato a superior
Art. 298. Desacatar superior, ofenden-

do lhe a dignidade ou o decoro, ou procu-
rando deprimir-lhe a autoridade:

Pena - reclusão, até quatro anos, se o 
fato não constitui crime mais grave.

Agravação de pena
Parágrafo único. A pena é agravada, se 

o superior é oficial general ou comandan-
te da unidade a que pertence o agente.

Desacato a militar
Art. 299. Desacatar militar no exercício 

de função de natureza militar ou em razão 
dela:

Pena - detenção, de seis meses a dois 
anos, se o fato não constitui outro crime.

Desacato a assemelhado ou funcio-
nário

Art. 300. Desacatar assemelhado ou 
funcionário civil no exercício de função ou 
em razão dela, em lugar sujeito à adminis-
tração militar:

Pena - detenção, de seis meses a dois 
anos, se o fato não constitui outro crime.

Desobediência
Art. 301. Desobedecer a ordem legal de 

autoridade militar:
Pena - detenção, até seis meses.
Ingresso clandestino
Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, 

estabelecimento militar, navio, aeronave, 
hangar ou em outro lugar sujeito à admi-
nistração militar, por onde seja defeso ou 
não haja passagem regular, ou iludindo a 
vigilância da sentinela ou de vigia:

Pena - detenção, de seis meses a dois 
anos, se o fato não constitui crime mais 
grave.

CAPÍTULO II
DO PECULATO

Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, va-

lor ou qualquer outro bem móvel, públi-
co ou particular, de que tem a posse ou 

detenção, em razão do cargo ou comis-
são, ou desviá-lo em proveito próprio 
ou alheio:

Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, 

se o objeto da apropriação ou desvio é 
de valor superior a vinte vezes o salário 
mínimo.

Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, 

embora não tendo a posse ou detenção 
do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou 
contribui para que seja subtraído, em 
proveito próprio ou alheio, valendo-
se da facilidade que lhe proporciona a 
qualidade de militar ou de funcionário.

Peculato culposo
§ 3º Se o funcionário ou o militar 

contribui culposamente para que 
outrem subtraia ou desvie o dinheiro, 
valor ou bem, ou dele se aproprie:

Pena - detenção, de três meses a um 
ano.

Extinção ou minoração da pena
§ 4º No caso do parágrafo anterior, 

a reparação do dano, se precede 
a sentença irrecorrível, extingue a 
punibilidade; se lhe é posterior, reduz 
de metade a pena imposta.

Peculato mediante aproveitamento 
do erro de outrem

Art. 304. Apropriar-se de dinheiro ou 
qualquer utilidade que, no exercício do 
cargo ou comissão, recebeu por erro de 
outrem:

Pena - reclusão, de dois a sete anos.

CAPÍTULO III
DA CONCUSSÃO, EXCESSO DE 

EXAÇÃO E DESVIO

Concussão
Art. 305. Exigir, para si ou para ou-

trem, 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.
Excesso de exação
Art. 306. Exigir imposto, taxa ou emo-

lumento que sabe indevido, ou, quando 
devido, empregar na cobrança meio ve-
xatório ou gravoso, que a lei não auto-
riza:

Pena - detenção, de seis meses a dois 
anos.

Desvio
Art. 307. Desviar, em proveito próprio 

ou de outrem, o que recebeu indevida-
mente, em razão do cargo ou função, 
para recolher aos cofres públicos:

Pena - reclusão, de dois a doze anos.

CAPÍTULO IV
DA CORRUPÇÃO

Corrupção passiva
Art. 308. Receber, para si ou para ou-

trem, direta ou indiretamente, ainda que 
fora da função, ou antes de assumi-la, 



336

Anotações

PE
N

A
L 

M
IL

IT
A

R

mas em razão dela vantagem indevida, 
ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um 

terço, se, em consequência da vanta-
gem ou promessa, o agente retarda ou 
deixa de praticar qualquer ato de ofício 
ou o pratica infringindo dever funcional.

Diminuição de pena
§ 2º Se o agente pratica, deixa de 

praticar ou retarda o ato de ofício com 
infração de dever funcional, cedendo a 
pedido ou influência de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um 
ano.

Corrupção ativa
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer 

dinheiro ou vantagem indevida para a 
prática, omissão ou retardamento de 
ato funcional:

Pena - reclusão, até oito anos.
Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é aumentada 

de um terço, se, em razão da vantagem, 
dádiva ou promessa, é retardado ou 
omitido o ato, ou praticado com infra-
ção de dever funcional.

Participação ilícita
Art. 310. Participar, de modo osten-

sivo ou simulado, diretamente ou por 
interposta pessoa, em contrato, forneci-
mento, ou concessão de qualquer servi-
ço concernente à administração militar, 
sobre que deva informar ou exercer fis-
calização em razão do ofício:

Pena - reclusão, de dois a quatro 
anos.

Parágrafo único. Na mesma pena in-
corre quem adquire para si, direta ou 
indiretamente, ou por ato simulado, no 
todo ou em parte, bens ou efeitos em 
cuja administração, depósito, guarda, 
fiscalização ou exame, deve intervir em 
razão de seu emprego ou função, ou 
entra em especulação de lucro ou in-
teresse, relativamente a esses bens ou 
efeitos.

CAPÍTULO V
DA FALSIDADE

Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em 

parte, documento público ou particular, 
ou alterar documento verdadeiro, desde 
que o fato atente contra a administra-
ção ou o serviço militar:

Pena - sendo documento público, re-
clusão, de dois a seis anos; sendo do-
cumento particular, reclusão, até cinco 
anos.

Agravação da pena
§ 1º A pena é agravada se o agente é 

oficial ou exerce função em repartição 
militar.

Documento por equiparação
§ 2º Equipara-se a documento, para 

os efeitos penais, o disco fonográfico ou 
a fita ou fio de aparelho eletromagnético 
a que se incorpore declaração destinada 
à prova de fato jurìdicamente relevante.

Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento pú-

blico ou particular, declaração que dele 
devia constar, ou nele inserir ou fazer 
inserir declaração falsa ou diversa da 
que devia ser escrita, com o fim de pre-
judicar direito, criar obrigação ou alterar 
a verdade sobre fato jurìdicamente rele-
vante, desde que o fato atente contra a 
administração ou o serviço militar:

Pena - reclusão, até cinco anos, se o 
documento é público; reclusão, até três 
anos, se o documento é particular.

Cheque sem fundos
Art. 313. Emitir cheque sem suficiente 

provisão de fundos em poder do saca-
do, se a emissão é feita de militar em fa-
vor de militar, ou se o fato atenta contra 
a administração militar:

Pena - reclusão, até cinco anos.
Circunstância irrelevante
§ 1º Salvo o caso do art. 245, é 

irrelevante ter sido o cheque emitido 
para servir como título ou garantia de 
dívida.

Atenuação de pena
§ 2º Ao crime previsto no artigo 

aplica-se o disposto nos §§ 1º e 2º do 
art. 240.

Certidão ou atestado ideologica-
mente falso

Art. 314. Atestar ou certificar falsa-
mente, em razão de função, ou profis-
são, fato ou circunstância que habilite 
alguém a obter cargo, posto ou função, 
ou isenção de ônus ou de serviço, ou 
qualquer outra vantagem, desde que o 
fato atente contra a administração ou 
serviço militar:

Pena - detenção, até dois anos.
Agravação de pena
Parágrafo único. A pena é agravada 

se o crime é praticado com o fim de lu-
cro ou em prejuízo de terceiro.

Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos 

documentos falsificados ou alterados 
por outrem, a que se referem os artigos 
anteriores:

Pena - a cominada à falsificação ou à 
alteração.

Supressão de documento
Art. 316. Destruir, suprimir ou ocultar, 

em benefício próprio ou de outrem, ou 
em prejuízo alheio, documento verda-
deiro, de que não podia dispor, desde 
que o fato atente contra a administra-
ção ou o serviço militar:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, 
se o documento é público; reclusão, até 
cinco anos, se o documento é particular.
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Uso de documento pessoal alheio
Art. 317. Usar, como próprio, docu-

mento de identidade alheia, ou de qual-
quer licença ou privilégio em favor de 
outrem, ou ceder a outrem documento 
próprio da mesma natureza, para que 
dele se utilize, desde que o fato aten-
te contra a administração ou o serviço 
militar:

Pena - detenção, até seis meses, se 
o fato não constitui elemento de crime 
mais grave.

Falsa identidade
Art. 318. Atribuir-se, ou a terceiro, pe-

rante a administração militar, falsa iden-
tidade, para obter vantagem em pro-
veito próprio ou alheio, ou para causar 
dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um 
ano, se o fato não constitui crime mais 
grave.

CAPÍTULO VI
DOS CRIMES CONTRA O DEVER 

FUNCIONAL

Prevaricação
Art. 319. Retardar ou deixar de pra-

ticar, indevidamente, ato de ofício, ou 
praticá-lo contra expressa disposição 
de lei, para satisfazer interesse ou sen-
timento pessoal:

Pena - detenção, de seis meses a dois 
anos.

Violação do dever funcional com o 
fim de lucro

Art. 320. Violar, em qualquer negócio 
de que tenha sido incumbido pela ad-
ministração militar, seu dever funcional 
para obter especulativamente vantagem 
pessoal, para si ou para outrem:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Extravio, sonegação ou inutilização 

de livro ou documento
Art. 321. Extraviar livro oficial, ou 

qualquer documento, de que tem a 
guarda em razão do cargo, sonegá-lo 
ou inutilizá-lo, total ou parcialmente:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, 
se o fato não constitui crime mais grave.

Condescendência criminosa
Art. 322. Deixar de responsabilizar 

subordinado que comete infração no 
exercício do cargo, ou, quando lhe falte 
competência, não levar o fato ao conhe-
cimento da autoridade competente:

Pena - se o fato foi praticado por in-
dulgência, detenção até seis meses; se 
por negligência, detenção até três me-
ses.

Não inclusão de nome em lista
Art. 323. Deixar, no exercício de função, 

de incluir, por negligência, qualquer nome 
em relação ou lista para o efeito de alista-
mento ou de convocação militar:

Pena - detenção, até seis meses.
Inobservância de lei, regulamento 

ou instrução
Art. 324. Deixar, no exercício de fun-

ção, de observar lei, regulamento ou 
instrução, dando causa direta à prática 
de ato prejudicial à administração mili-
tar:

Pena - se o fato foi praticado por to-
lerância, detenção até seis meses; se por 
negligência, suspensão do exercício do 
posto, graduação, cargo ou função, de 
três meses a um ano.

Violação ou divulgação indevida 
de correspondência ou comunicação

Art. 325. Devassar indevidamente o 
conteúdo de correspondência dirigida 
à administração militar, ou por esta ex-
pedida:

Pena - detenção, de dois a seis me-
ses, se o fato não constitui crime mais 
grave.

Parágrafo único. Na mesma pena 
incorre quem, ainda que não seja fun-
cionário, mas desde que o fato atente 
contra a administração militar:

I - indevidamente se se apossa de 
correspondência, embora não fechada, 
e no todo ou em parte a sonega ou des-
trói;

II - indevidamente divulga, transmite 
a outrem, ou abusivamente utiliza co-
municação de interesse militar;

III - impede a comunicação referida 
no número anterior.

Violação de sigilo funcional
Art. 326. Revelar fato de que tem 

ciência em razão do cargo ou função e 
que deva permanecer em segrêdo, ou 
facilitar-lhe a revelação, em prejuízo da 
administração militar:

Pena - detenção, de seis meses a dois 
anos, se o fato não constitui crime mais 
grave.

Violação de sigilo de proposta de 
concorrência

Art. 327. Devassar o sigilo de pro-
posta de concorrência de interesse da 
administração militar ou proporcionar a 
terceiro o ensejo de devassá-lo:

Pena - detenção, de três meses a um 
ano.

Obstáculo à hasta pública, concor-
rência ou tomada de preços

Art. 328. Impedir, perturbar ou frau-
dar a realização de hasta pública, con-
corrência ou tomada de preços, de inte-
resse da administração militar:
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Pena - detenção, de seis meses a dois 
anos.

Exercício funcional ilegal
Art. 329. Entrar no exercício de posto 

ou função militar, ou de cargo ou função 
em repartição militar, antes de satisfei-
tas as exigências legais, ou continuar o 
exercício, sem autorização, depois de 
saber que foi exonerado, ou afastado, 
legal e definitivamente, qualquer que 
seja o ato determinante do afastamento:

Pena - detenção, até quatro meses, 
se o fato não constitui crime mais grave.

Abandono de cargo
Art. 330. Abandonar cargo público, 

em repartição ou estabelecimento mi-
litar:

Pena - detenção, até dois meses.
Formas qualificadas
§ 1º Se do fato resulta prejuízo à 

administração militar:
Pena - detenção, de três meses a um 

ano.
§ 2º Se o fato ocorre em lugar 

compreendido na faixa de fronteira:
Pena - detenção, de um a três anos.
Aplicação ilegal de verba ou di-

nheiro
Art. 331. Dar às verbas ou ao dinheiro 

público aplicação diversa da estabeleci-
da em lei:

Pena - detenção, até seis meses.
Abuso de confiança ou boa-fé
Art. 332. Abusar da confiança ou 

boa-fé de militar, assemelhado ou fun-
cionário, em serviço ou em razão deste, 
apresentando-lhe ou remetendo-lhe, 
para aprovação, recebimento, anuên-
cia ou aposição de visto, relação, nota, 
empenho de despesa, ordem ou fôlha de 
pagamento, comunicação, ofício ou qualquer 
outro documento, que sabe, ou deve saber, 
serem inexatos ou irregulares, desde que o 
fato atente contra a administração ou o ser-
viço militar:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, 
se o fato não constitui crime mais grave.

Forma qualificada
§ 1º A pena é agravada, se do fato 

decorre prejuízo material ou processo 
penal militar para a pessoa de cuja 
confiança ou boa-fé se abusou.

Modalidade culposa
§ 2º Se a apresentação ou remessa 

decorre de culpa:

Pena - detenção, até seis meses.
Violência arbitrária
Art. 333. Praticar violência, em re-

partição ou estabelecimento militar, no 
exercício de função ou a pretexto de 
exercê-la:

Pena - detenção, de seis meses a dois 
anos, além da correspondente à violên-
cia.

Patrocínio indébito
Art. 334. Patrocinar, direta ou indi-

retamente, interesse privado perante 
a administração militar, valendo-se da 
qualidade de funcionário ou de militar:

Pena - detenção, até três meses.
Parágrafo único. Se o interesse é 

ilegítimo:
Pena - detenção, de três meses a um 

ano.

CAPÍTULO VII
DOS CRIMES PRATICADOS POR 

PARTICULAR
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO

MILITAR

Usurpação de função
Art. 335. Usurpar o exercício de fun-

ção em repartição ou estabelecimento 
militar:

Pena - detenção, de três meses a dois 
anos.

Tráfico de influência
Art. 336. Obter para si ou para ou-

trem, vantagem ou promessa de vanta-
gem, a pretexto de influir em militar ou 
assemelhado ou funcionário de reparti-
ção militar, no exercício de função:

Pena - reclusão, até cinco anos.
Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é agravada, 

se o agente alega ou insinua que a van-
tagem é também destinada ao militar 
ou assemelhado, ou ao funcionário.

Subtração ou inutilização de livro, 
processo ou documento

Art. 337. Subtrair ou inutilizar, total 
ou parcialmente, livro oficial, processo 
ou qualquer documento, desde que o 
fato atente contra a administração ou o 
serviço militar:

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, 
se o fato não constitui crime mais grave.

Inutilização de edital ou de sinal 
oficial

Art. 338. Rasgar, ou de qualquer for-
ma inutilizar ou conspurcar edital afi-
xado por ordem da autoridade militar; 
violar ou inutilizar sêlo ou sinal empre-
gado, por determinação legal ou ordem 
de autoridade militar, para identificar ou 
cerrar qualquer objeto:

Pena - detenção, até um ano.
Impedimento, perturbação ou 

fraude de concorrência
Art. 339. Impedir, perturbar ou frau-

dar em prejuízo da Fazenda Nacional, 
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concorrência, hasta pública ou tomada de 
preços ou outro qualquer processo ad-
ministrativo para aquisição ou venda de 
coisas ou mercadorias de uso das forças 
armadas, seja elevando arbitrariamente os 
preços, auferindo lucro excedente a um 
quinto do valor da transação, seja alteran-
do substância, qualidade ou quantidade 
da coisa ou mercadoria fornecida, seja 
impedindo a livre concorrência de outros 
fornecedores, ou por qualquer modo tor-
nando mais onerosa a transação:

Pena - detenção, de um a três anos.
§ 1º Na mesma pena incorre o 

intermediário na transação.
§ 2º É aumentada a pena de um terço, 

se o crime ocorre em período de grave 
crise econômica.

TÍTULO VIII
DOS CRIMES CONTRA A ADMINIS-
TRAÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR

Recusa de função na Justiça Militar
Art. 340. Recusar o militar ou asseme-

lhado exercer, sem motivo legal, função 
que lhe seja atribuída na administração 
da Justiça Militar:

Pena - suspensão do exercício do 
posto ou cargo, de dois a seis meses.

Desacato
Art. 341. Desacatar autoridade judi-

ciária militar no exercício da função ou 
em razão dela:

Pena - reclusão, até quatro anos.
Coação
Art. 342. Usar de violência ou grave 

ameaça, com o fim de favorecer interes-
se próprio ou alheio, contra autoridade, 
parte, ou qualquer outra pessoa que 
funciona, ou é chamada a intervir em in-
quérito policial, processo administrativo 
ou judicial militar:

Pena - reclusão, até quatro anos, além 
da pena correspondente à violência.

Denunciação caluniosa
Art. 343. Dar causa à instauração de 

inquérito policial ou processo judicial 
militar contra alguém, imputando-lhe 
crime sujeito à jurisdição militar, de que 
o sabe inocente:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Agravação de pena
Parágrafo único. A pena é agravada, 

se o agente se serve do anonimato ou 
de nome suposto.

Comunicação falsa de crime
Art. 344. Provocar a ação da autori-

dade, comunicando-lhe a ocorrência de 
crime sujeito à jurisdição militar, que 
sabe não se ter verificado:

Pena - detenção, até seis meses.
Auto-acusação falsa
Art. 345. Acusar-se, perante a autori-

dade, de crime sujeito à jurisdição mili-
tar, inexistente ou praticado por outrem:

Pena - detenção, de três meses a um 
ano.

Falso testemunho ou falsa perícia
Art. 346. Fazer afirmação falsa, ou ne-

gar ou calar a verdade, como testemu-
nha, perito, tradutor ou intérprete, em 
inquérito policial, processo administra-
tivo ou judicial, militar:

Pena - reclusão, de dois a seis anos.
Aumento de pena
1º A pena aumenta-se de um terço, 

se o crime é praticado mediante subôr-
no.

Retratação
2º O fato deixa de ser punível, se, an-

tes da sentença o agente se retrata ou 
declara a verdade.

Corrupção ativa de testemunha, 
perito ou intérprete

Art. 347. Dar, oferecer ou prometer 
dinheiro ou qualquer outra vantagem 
a testemunha, perito, tradutor ou intér-
prete, para fazer afirmação falsa, negar 
ou calar a verdade em depoimento, pe-
rícia, tradução ou interpretação, em in-
quérito policial, processo administrativo 
ou judicial, militar, ainda que a oferta 
não seja aceita:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Publicidade opressiva
Art. 348. Fazer pela imprensa, rádio 

ou televisão, antes da intercorrência de 
decisão definitiva em processo penal 
militar, comentário tendente a exercer 
pressão sobre declaração de testemu-
nha ou laudo de perito:

Pena - detenção, até seis meses.
Desobediência a decisão judicial
Art. 349. Deixar, sem justa causa, de 

cumprir decisão da Justiça Militar, ou 
retardar ou fraudar o seu cumprimento:

Pena - detenção, de três meses a um 
ano.

§ 1º No caso de transgressão dos arts. 
116, 117 e 118, a pena será cumprida 
sem prejuízo da execução da medida de 
segurança.

§ 2º Nos casos do art. 118 e seus §§ 1º e 
2º, a pena pela desobediência é aplicada 
ao representante, ou representantes 
legais, do estabelecimento, sociedade 
ou associação.

Favorecimento pessoal
Art. 350. Auxiliar a subtrair-se à ação 

da autoridade autor de crime militar, a 
que é cominada pena de morte ou re-
clusão:
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Pena - detenção, até seis meses.
Diminuição de pena
§ 1º Se ao crime é cominada pena de 

detenção ou impedimento, suspensão 
ou reforma:

Pena - detenção, até três meses.
Isenção de pena
§ 2º Se quem presta o auxílio é 

ascendente, descendente, cônjuge ou 
irmão do criminoso, fica isento da pena.

Favorecimento real
Art. 351. Prestar a criminoso, fora dos 

casos de co-autoria ou de receptação, 
auxílio destinado a tornar seguro o pro-
veito do crime:

Pena - detenção, de três meses a um 
ano.

Inutilização, sonegação ou desca-
minho de material probante

Art. 352. Inutilizar, total ou parcial-
mente, sonegar ou dar descaminho a 
autos, documento ou objeto de valor 
probante, que tem sob guarda ou rece-
be para exame:

Pena - detenção, de seis meses a três 
anos, se o fato não constitui crime mais 
grave.

Modalidade culposa
Parágrafo único. Se a inutilização ou 

o descaminho resulta de ação ou omis-
são culposa:

Pena - detenção, até seis meses.
Exploração de prestígio
Art. 353. Solicitar ou receber dinheiro 

ou qualquer outra utilidade, a pretexto 
de influir em juiz, órgão do Ministério 
Público, funcionário de justiça, perito, 
tradutor, intérprete ou testemunha, na 
Justiça Militar:

Pena - reclusão, até cinco anos.
Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é aumentada 

de um terço, se o agente alega ou insi-
nua que o dinheiro ou utilidade também 
se destina a qualquer das pessoas referi-
das no artigo.

Desobediência a decisão sobre per-
da ou suspensão de atividade ou di-
reito

Art. 354. Exercer função, atividade, 
direito, autoridade ou múnus, de que 
foi suspenso ou privado por decisão da 
Justiça Militar:

Pena - detenção, de três meses a dois 
anos.

CÓDIGO PENAL MILITAR:
 ART. 355º A 410.

LIVRO II
DOS CRIMES MILITARES EM TEMPO

DE GUERRA
TÍTULO I

DO FAVORECIMENTO AO INIMIGO
CAPÍTULO I

DA TRAIÇÃO

Traição
Art. 355. Tomar o nacional armas con-

tra o Brasil ou Estado aliado, ou prestar 
serviço nas forças armadas de nação em 
guerra contra o Brasil:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, 
de vinte anos, grau mínimo.

Favor ao inimigo
Art. 356. Favorecer ou tentar o nacio-

nal favorecer o inimigo, prejudicar ou 
tentar prejudicar o bom êxito das ope-
rações militares, comprometer ou tentar 
comprometer a eficiência militar:

I - empreendendo ou deixando de 
empreender ação militar;

II - entregando ao inimigo ou expon-
do a perigo dessa consequência navio, 
aeronave, força ou posição, engenho de 
guerra motomecanizado, provisões ou 
qualquer outro elemento de ação mili-
tar;

III - perdendo, destruindo, inutilizan-
do, deteriorando ou expondo a perigo 
de perda, destruição, inutilização ou de-
terioração, navio, aeronave, engenho de 
guerra motomecanizado, provisões ou 
qualquer outro elemento de ação mili-
tar;

IV - sacrificando ou expondo a perigo 
de sacrifício força militar;

V - abandonando posição ou deixan-
do de cumprir missão ou ordem:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, 
de vinte anos, grau mínimo.

Tentativa contra a soberania do 
Brasil

Art. 357. Praticar o nacional o crime 
definido no art. 142:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, 
de vinte anos, grau mínimo.

Coação a comandante
Art. 358. Entrar o nacional em conluio, 

usar de violência ou ameaça, provocar 
tumulto ou desordem com o fim de 
obrigar o comandante a não empreen-
der ou a cessar ação militar, a recuar ou 
render-se:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, 
de vinte anos, grau mínimo.

Informação ou auxílio ao inimigo
Art. 359. Prestar o nacional ao inimi-

go informação ou auxílio que lhe possa 
facilitar a ação militar:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, 
de vinte anos, grau mínimo.
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Aliciação de militar
Art. 360. Aliciar o nacional algum mi-

litar a passar-se para o inimigo ou pres-
tar-lhe auxílio para esse fim:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, 
de vinte anos, grau mínimo.

Ato prejudicial à eficiência da tropa
Art. 361. Provocar o nacional, em 

presença do inimigo, a debandada de 
tropa, ou guarnição, impedir a reunião 
de uma ou outra ou causar alarme, com 
o fim de nelas produzir confusão, desa-
lento ou desordem:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, 
de vinte anos, grau mínimo.

CAPÍTULO II
DA TRAIÇÃO IMPRÓPRIA

Traição imprópria
Art. 362. Praticar o estrangeiro os cri-

mes previstos nos arts. 356, ns. I, primei-
ra parte, II, III e IV, 357 a 361:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, 
de dez anos, grau mínimo.

CAPÍTULO III
DA COBARDIA

Cobardia
Art. 363. Subtrair-se ou tentar sub-

trair-se o militar, por temor, em pre-
sença do inimigo, ao cumprimento do 
dever militar:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Cobardia qualificada
Art. 364. Provocar o militar, por te-

mor, em presença do inimigo, a deban-
dada de tropa ou guarnição; impedir 
a reunião de uma ou outra, ou causar 
alarme com o fim de nelas produzir con-
fusão, desalento ou desordem:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, 
de vinte anos, grau mínimo.

Fuga em presença do inimigo
Art. 365. Fugir o militar, ou incitar à 

fuga, em presença do inimigo:
Pena - morte, grau máximo; reclusão, 

de vinte anos, grau mínimo.

CAPÍTULO IV
DA ESPIONAGEM

Espionagem
Art. 366. Praticar qualquer dos crimes 

previstos nos arts. 143 e seu § 1°, 144 e 
seus §§ 1º e 2º, e 146, em favor do inimi-
go ou comprometendo a preparação, a 
eficiência ou as operações militares:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, 
de vinte anos, grau mínimo.

Caso de concurso
Parágrafo único. No caso de concurso 

por culpa, para execução do crime pre-
visto no art. 143, § 2º, ou de revelação 
culposa (art. 144, § 3º):

Pena - reclusão, de três a seis anos.

Penetração de estrangeiro
Art. 367. Entrar o estrangeiro em ter-

ritório nacional, ou insinuar-se em força 
ou unidade em operações de guerra, 
ainda que fora do território nacional, a 
fim de colher documento, notícia ou in-
formação de caráter militar, em benefí-
cio do inimigo, ou em prejuízo daquelas 
operações:

Pena - reclusão, de dez a vinte anos, 
se o fato não constitui crime mais grave.

CAPÍTULO V
DO MOTIM E DA REVOLTA

Motim, revolta ou conspiração
Art. 368. Praticar qualquer dos crimes 

definidos nos arts. 149 e seu parágrafo 
único, e 152:

Pena - aos cabeças, morte, grau má-
ximo; reclusão, de quinze anos, grau mí-
nimo. Aos co-autores, reclusão, de dez a 
trinta anos.

Forma qualificada
Parágrafo único. Se o fato é praticado 

em presença do inimigo:
Pena - aos cabeças, morte, grau má-

ximo; reclusão, de vinte anos, grau mí-
nimo. Aos co-autores, morte, grau má-
ximo; reclusão, de quinze anos, grau 
mínimo.

Omissão de lealdade militar
Art. 369. Praticar o crime previsto no 

artigo 151:
Pena - reclusão, de quatro a doze 

anos.

CAPÍTULO VI
DO INCITAMENTO

Incitamento
Art. 370. Incitar militar à desobediên-

cia, à indisciplina ou à prática de crime 
militar:

Pena - reclusão, de três a dez anos.
Parágrafo único. Na mesma pena in-

corre quem introduz, afixa ou distribui, 
em lugar sujeito à administração militar, 
impressos, manuscritos ou material mi-
meografado, fotocopiado ou gravado, 
em que se contenha incitamento à prá-
tica dos atos previstos no artigo.

Incitamento em presença do inimigo
Art. 371. Praticar qualquer dos crimes 

previstos no art. 370 e seu parágrafo, em 
presença do inimigo:
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Pena - morte, grau máximo; reclusão, 
de dez anos, grau mínimo.

CAPÍTULO VII
DA INOBSERVÂNCIA DO DEVER 

MILITAR

Rendição ou capitulação
Art. 372. Render-se o comandante, 

sem ter esgotado os recursos extremos 
de ação militar; ou, em caso de capitu-
lação, não se conduzir de acôrdo com o 
dever militar:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, 
de vinte anos, grau mínimo.

Omissão de vigilância
Art. 373. Deixar-se o comandante 

surpreender pelo inimigo.
Pena - detenção, de um a três anos, 

se o fato não constitui crime mais grave.
Resultado mais grave
Parágrafo único. Se o fato compro-

mete as operações militares:
Pena - reclusão, de cinco a vinte anos, 

se o fato não constitui crime mais grave.
Descumprimento do dever militar
Art. 374. Deixar, em presença do ini-

migo, de conduzir-se de acôrdo com o 
dever militar:

Pena - reclusão, até cinco anos, se o 
fato não constitui crime mais grave.

Falta de cumprimento de ordem
Art. 375. Dar causa, por falta de cum-

primento de ordem, à ação militar do 
inimigo:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Resultado mais grave
Parágrafo único. Se o fato expõe a 

perigo força, posição ou outros elemen-
tos de ação militar:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, 
de vinte anos, grau mínimo.

Entrega ou abandono culposo
Art. 376. Dar causa, por culpa, ao 

abandono ou à entrega ao inimigo de 
posição, navio, aeronave, engenho de 
guerra, provisões, ou qualquer outro 
elemento de ação militar:

Pena - reclusão, de dez a trinta anos.
Captura ou sacrifício culposo
Art. 377. Dar causa, por culpa, ao sa-

crifício ou captura de força sob o seu 
comando:

Pena - reclusão, de dez a trinta anos.
Separação reprovável
Art. 378. Separar o comandante, em 

caso de capitulação, a sorte própria da 
dos oficiais e praças:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, 
de vinte anos, grau mínimo.

Abandono de comboio
Art. 379. Abandonar comboio, cuja 

escolta lhe tenha sido confiada:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Resultado mais grave
§ 1º Se do fato resulta avaria grave, 

ou perda total ou parcial do comboio:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, 
de vinte anos, grau mínimo.

Modalidade culposa
§ 2º Separar-se, por culpa, do 

comboio ou da escolta:
Pena - reclusão, até quatro anos, se o 

fato não constitui crime mais grave.
Caso assimilado
§ 3º Nas mesmas penas incorre quem, 

de igual forma, abandona material 
de guerra, cuja guarda lhe tenha sido 
confiada.

Separação culposa de comando
Art. 380. Permanecer o oficial, por 

culpa, separado do comando superior:
Pena - reclusão, até quatro anos, se o 

fato não constitui crime mais grave.
Tolerância culposa
Art. 381. Deixar, por culpa, evadir-se 

prisioneiro:
Pena - reclusão, até quatro anos.
Entendimento com o inimigo
Art. 382. Entrar o militar, sem auto-

rização, em entendimento com outro 
militar ou emissário de país inimigo, ou 
servir, para esse fim, de intermediário:

Pena - reclusão, até três anos, se o 
fato não constitui crime mais grave.

CAPÍTULO VIII
DO DANO

Dano especial
Art. 383. Praticar ou tentar praticar 

qualquer dos crimes definidos nos arts. 
262, 263, §§ 1º e 2º, e 264, em benefí-
cio do inimigo, ou comprometendo ou 
podendo comprometer a preparação, a 
eficiência ou as operações militares:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, 
de vinte anos, grau mínimo.

Modalidade culposa
Parágrafo único. Se o crime é culpo-

so:
Pena - detenção, de quatro a dez anos.
Dano em bens de interesse militar
Art. 384. Danificar serviço de abaste-

cimento de água, luz ou força, estrada, 
meio de transporte, instalação telegráfica 
ou outro meio de comunicação, depósito 
de combustível, inflamáveis, matérias-pri-
mas necessárias à produção, depósito de 
víveres ou forragens, mina, fábrica, usina 
ou qualquer estabelecimento de produ-
ção de artigo necessário à defesa nacio-
nal ou ao bem-estar da população e, 
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bem assim, rebanho, lavoura ou plan-
tação, se o fato compromete ou pode 
comprometer a preparação, a eficiência 
ou as operações militares, ou de qual-
quer forma atenta contra a segurança 
externa do país:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, 
de vinte anos, grau mínimo.

Envenenamento, corrupção ou epi-
demia

Art. 385. Envenenar ou corromper 
água potável, víveres ou forragens, ou 
causar epidemia mediante a propaga-
ção de germes patogênicos, se o fato 
compromete ou pode comprometer a 
preparação, a eficiência ou as operações 
militares, ou de qualquer forma atenta 
contra a segurança externa do país:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, 
de vinte anos, grau mínimo.

Modalidade culposa
Parágrafo único. Se o crime é culpo-

so:
Pena - detenção, de dois a oito anos.

CAPÍTULO IX
DOS CRIMES CONTRA A INCOLU-

MIDADE PÚBLICA

Crimes de perigo comum
Art. 386. Praticar crime de perigo co-

mum definido nos arts. 268 a 276 e 278, 
na modalidade dolosa:

I - se o fato compromete ou pode 
comprometer a preparação, a eficiência 
ou as operações militares;

II - se o fato é praticado em zona de 
efetivas operações militares e dele re-
sulta morte:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, 
de vinte anos, grau mínimo.

CAPÍTULO X
DA INSUBORDINAÇÃO E DA VIO-

LÊNCIA

Recusa de obediência ou oposição
Art. 387. Praticar, em presença do 

inimigo, qualquer dos crimes definidos 
nos arts. 163 e 164:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, 
de dez anos, grau mínimo.

Coação contra oficial general ou 
comandante

Art. 388. Exercer coação contra ofi-
cial general ou comandante da unidade, 
mesmo que não seja superior, com o fim 
de impedir-lhe o cumprimento do dever 
militar:

Pena - reclusão, de cinco a quinze 
anos, se o fato não constitui crime mais 
grave.

Violência contra superior ou militar 
de serviço

Art. 389. Praticar qualquer dos crimes 
definidos nos arts. 157 e 158, a que es-
teja cominada, no máximo, reclusão, de 
trinta anos:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, 
de vinte anos, grau mínimo.

Parágrafo único. Se ao crime não é co-
minada, no máximo, reclusão de trinta anos, 
mas é praticado com arma e em presença do 
inimigo:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, de 
quinze anos, grau mínimo.

CAPÍTULO XI
DO ABANDONO DE POSTO

Abandono de posto
Art. 390. Praticar, em presença do inimigo, 

crime de abandono de posto, definido no art. 
195:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, de 
vinte anos, grau mínimo.

CAPÍTULO XII
DA DESERÇÃO E DA FALTA DE APRE-

SENTAÇÃO

Deserção
Art. 391. Praticar crime de deserção defi-

nido no Capítulo II, do Título III, do Livro I, da 
Parte Especial:

Pena - a cominada ao mesmo crime, com 
aumento da metade, se o fato não constitui 
crime mais grave.

Parágrafo único. Os prazos para a consu-
mação do crime são reduzidos de metade.

Deserção em presença do inimigo
Art. 392. Desertar em presença do inimigo:
Pena - morte, grau máximo; reclusão, de 

vinte anos, grau mínimo.
Falta de apresentação
Art. 393. Deixar o convocado, no caso de 

mobilização total ou parcial, de apresentar-se, 
dentro do prazo marcado, no centro de mobi-
lização ou ponto de concentração:

Pena - detenção, de um a seis anos.
Parágrafo único. Se o agente é oficial da 

reserva, aplica-se a pena com aumento de um 
terço.

CAPÍTULO XIII
DA LIBERTAÇÃO, DA EVASÃOE DO 

AMOTINAMENTO DE PRISIONEIROS

Libertação de prisioneiro
Art. 394. Promover ou facilitar a liberta-

ção de prisioneiro de guerra sob guarda 
ou custódia de força nacional ou aliada:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, 
de quinze anos, grau mínimo.

Evasão de prisioneiro
Art. 395. Evadir-se prisioneiro de guerra 

e voltar a tomar armas contra o Brasil ou 
Estado aliado:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, 
de vinte anos, grau mínimo.

Parágrafo único. Na aplicação deste ar-
tigo, serão considerados os tratados e as 
convenções internacionais, aceitos pelo 
Brasil relativamente ao tratamento dos 
prisioneiros de guerra.
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Amotinamento de prisioneiros
Art. 396. Amotinarem-se prisioneiros 

em presença do inimigo:
Pena - morte, grau máximo; reclusão, 

de vinte anos, grau mínimo.

CAPÍTULO XIV
DO FAVORECIMENTO CULPOSO 

AO INIMIGO

Favorecimento culposo
Art. 397. Contribuir culposamente para 

que alguém pratique crime que favoreça 
o inimigo:

Pena - reclusão, de dois a quatro anos, 
se o fato não constitui crime mais grave.

TÍTULO II
DA HOSTILIDADE E DA ORDEM 

ARBITRÁRIA

Prolongamento de hostilidades
Art. 398. Prolongar o comandante 

as hostilidades, depois de oficialmente 
saber celebrada a paz ou ajustado o ar-
mistício.

Pena - reclusão, de dois a dez anos.
Ordem arbitrária
Art. 399. Ordenar o comandante con-

tribuição de guerra, sem autorização, ou 
excedendo os limites desta:

Pena - reclusão, até três anos.

TÍTULO III
DOS CRIMES CONTRA A PESSOA 

CAPÍTULO I
DO HOMICÍDIO

Homicídio simples
Art. 400. Praticar homicídio, em pre-

sença do inimigo:
I - no caso do art. 205:
Pena - reclusão, de doze a trinta anos;
II - no caso do § 1º do art. 205, o juiz pode 

reduzir a pena de um sexto a um terço;
Homicídio qualificado
III - no caso do § 2° do art. 205:
Pena - morte, grau máximo; reclusão, 

de vinte anos, grau mínimo.

CAPÍTULO II
DO GENOCÍDIO

Genocídio
Art. 401. Praticar, em zona militarmente 

ocupada, o crime previsto no art. 208:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, 
de vinte anos, grau mínimo.

Casos assimilados
Art. 402. Praticar, com o mesmo fim e na 

zona referida no artigo anterior, qualquer 
dos atos previstos nos ns. I, II, III, IV ou V, do 
parágrafo único, do art. 208:

Pena - reclusão, de seis a vinte e quatro 
anos.

CAPÍTULO III
DA LESÃO CORPORAL

Lesão leve
Art. 403. Praticar, em presença do ini-

migo, crime definido no art. 209:
Pena - detenção, de seis meses a dois 

anos.
Lesão grave
§ 1º No caso do § 1° do art. 209:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos.
§ 2º No caso do § 2º do art. 209:
Pena - reclusão, de seis a quinze anos.
Lesões qualificadas pelo resultado
§ 3º No caso do § 3º do art. 209:
Pena - reclusão, de oito a vinte anos 

no caso de lesão grave; reclusão, de dez 
a vinte e quatro anos, no caso de morte.

Minoração facultativa da pena
§ 4º No caso do § 4º do art. 209, o 

juiz pode reduzir a pena de um sexto a 
um terço.

§ 5º No caso do § 5º do art. 209, o juiz 
pode diminuir a pena de um terço.

TÍTULO IV
DOS CRIMES CONTRA O PATRI-

MÔNIO

Furto
Art. 404. Praticar crime de furto defi-

nido nos arts. 240 e 241 e seus parágra-
fos, em zona de operações militares ou 
em território militarmente ocupado:

Pena - reclusão, no dobro da pena 
cominada para o tempo de paz.

Roubo ou extorsão
Art. 405. Praticar crime de roubo, ou 

de extorsão definidos nos arts. 242, 243 
e 244, em zona de operações militares 
ou em território militarmente ocupado:

Pena - morte, grau máximo, se comi-
nada pena de reclusão de trinta anos; 
reclusão pelo dobro da pena para o 
tempo de paz, nos outros casos.



345

Anotações

PE
N

A
L 

M
IL

IT
A

R

Saque
Art. 406. Praticar o saque em zona de 

operações militares ou em território mili-
tarmente ocupado:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, 
de vinte anos, grau mínimo.

TÍTULO V
DO RAPTO E DA VIOLÊNCIA CAR-

NAL

Rapto
Art. 407. Raptar mulher honesta, me-

diante violência ou grave ameaça, para 
fim libidinoso, em lugar de efetivas ope-
rações militares:

Pena - reclusão, de dois a quatro anos.
Resultado mais grave
§ 1º Se da violência resulta lesão grave:
Pena - reclusão, de seis a dez anos.
§ 2º Se resulta morte:
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
Cumulação de pena
§ 3º Se o autor, ao efetuar o rapto, ou 

em seguida a este, pratica outro crime 
contra a raptada, aplicam-se, cumulativa-
mente, a pena correspondente ao rapto e 
a cominada ao outro crime.

Violência carnal
Art. 408. Praticar qualquer dos crimes 

de violência carnal definidos nos arts. 232 
e 233, em lugar de efetivas operações mi-
litares:

Pena - reclusão, de quatro a doze anos.
Resultado mais grave
Parágrafo único. Se da violência re-

sulta:
a) lesão grave:
Pena - reclusão, de oito a vinte anos;
b) morte:
Pena - morte, grau máximo; reclusão, 

de quinze anos, grau mínimo.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 409. São revogados o Decreto-
-lei número 6.227, de 24 de janeiro de 
1944, e demais disposições contrárias a 
este Código, salvo as leis especiais que 
definem os crimes contra a segurança 
nacional e a ordem política e social.

Art. 410. Este Código entrará em vigor 
no dia 1º de janeiro de 1970.

Brasília, 21 de outubro de 1969; 148º 
da Independência e 81º da República.

 PARABÉNS!!!

META 8 - CONCLUÍDA COM 
SUCESSO.

“Não deixe que as pessoas te façam 
desistir daquilo que você mais quer na 
vida. Acredite. Lute. Conquiste. E acima 

de tudo, seja feliz!”.

Anotações
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DIA 09: CRIMINOLOGIA

O CRIME COMO FATO SOCIAL

Émile Durkheim e a definição so-
ciológica de crime

Émile Durkheim tem um papel de 
destaque no desenvolvimento da 
sociologia do crime. Não só porque traz 
o direito para o cerne de seu pensa-
mento sociológico, como também vol-
ta grande atenção para o fenômeno do 
crime.

Enquanto para Marx a noção do ato 
criminoso era um produto ideológico 
da sociedade capitalista, constituído 
a partir dos interesses da classe domi-
nante para excluir e punir as ações que 
ameacem a organização das forças pro-
dutivas, Durkheim propõe um conceito 
sociológico de crime e de pena, expli-
cando-os a partir de sua epistemologia 
social. Para compreender este conceito, 
é interessante realizar uma pequena in-
trodução ao pensamento social do au-
tor1.

No livro chamado Da divisão do tra-
balho social, produção equivalente à 
tese de doutorado de Durkheim, ele 
lança algumas ideias fundamentais que 
restam presentes ao longo de todo o 
seu desenvolvimento intelectual.

A ideia fundamental da sociologia 
durkheimiana consiste na tese de que a 
sociedade precede o indivíduo. Isto por-
que, para Durkheim o fundamento da 
sociedade é solidariedade. “O estudo da 
solidariedade pertence, pois, ao domínio 
da sociologia” (DURKHEIM, 1999). Esta 
solidariedade pode ser mecânica e or-
gânica, e estas vão variar conforme varia 
o grau de complexidade da sociedade. 
São elas também que vão determinar a 
possibilidade de formação da consciên-
cia individual ou não.

A solidariedade mecânica seria uma 
espécie de solidariedade baseada na 
semelhança. Aquela é baseada na gran-
de quantidade de sentidos em comum: 
mesmos gostos, mesmos meios, mes-
mos anseios, mesmo estilo de vida.

Neste tipo de sociedade, onde a di-
ferença entre os indivíduos é pouco, o 
censo de individualidade pode ser bem 
fraco ou até mesmo inexistente, o que 
prejudica também a própria noção de 
indivíduo. Por outro lado, a solidarieda-
de orgânica é uma consequência da di-
visão do trabalho cada vez mais eficien-
1  Gouveia, Homero, Chiaraba. Socio-
logia do Crime / Homero Chiaraba. Salvador: 
UFBA, Faculdade de Direito; Superintendência 
de Educação a Distância, 2018.

te. Isto é, é aquela em que o consenso, 
isto é, a unidade coerente da coletivida-
de, resulta de uma diferenciação, ou se 
exprime por seu intermédio.

As sociedades baseadas na solida-
riedade mecânica, que tenderiam a ser 
sociedades segmentárias (mas não que 
sejam necessariamente), ou seja, onde 
seus integrantes têm grande proximi-
dade, semelhança e um certo grau de 
isolamento em relação aos demais, pre-
cederiam historicamente as sociedades 
baseadas na solidariedade orgânica.

Estas últimas, que tendem a ter um 
alto grau de diversificação na divisão do 
trabalho, são sociedades onde há uma 
prevalência da individualidade sobre a 
coletividade. Como as primeiras prece-
deriam as segundas historicamente, o in-
dividualismo seria uma ocorrência tardia 
na história humana. Assim, a sociedade 
precede o indivíduo, e possui prevalência 
sobre suas ações.

O tipo de solidariedade predominante 
na sociedade também interfere no que 
Durkheim chama de consciência coleti-
va. Nas sociedades onde a solidariedade 
mecânica prevalece, a consciência coleti-
va tende a se impor sobre os indivíduos, 
deixando muito pouco espaço para a 
consciência individual. Por outro lado, nas 
sociedades orgânicas os indivíduos têm 
mais espaço para o desenvolvimento de 
sua consciência individual.

Nas sociedades em que aparece a dife-
renciação social dos indivíduos, cada um 
tem, em muitas circunstâncias, a liberdade 
de crer, de querer e de agir conforme suas 
preferências. Nas sociedades de solidarie-
dade mecânica, ao contrário, a maior par-
te da exigência é orientada pelos impera-
tivos e proibições sociais.

O adjetivo social significa, neste mo-
mento do pensamento de Durkheim, 
apenas que tais imperativos e proibi-
ções se impõem à medida, à maioria dos 
membros do grupo; que eles têm por 
origem o grupo e, não o indivíduo, deto-
nando o fato de que este se submete a 
esses imperativos e proibições como a um 
poder superior.

A compreensão do conceito de cons-
ciência coletiva em Durkheim é funda-
mental para o entendimento do crime, 
segundo sua epistemologia. Pois é a partir 
deste conceito que a ideia de crime em 
seu pensamento começa a ser construída.

A solidariedade social é para 
Durkheim um fato social. Porém ela não 
pode ser estudada de forma imanente, 
mas tão somente através de sua exterio-
rização nas relações sociais.
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Esta exteriorização, que a objetifica, são 

as formas jurídicas. As diferentes ordens 
de direito corresponderiam assim, a dife-
rentes formas de solidariedade social. A 
variedade de especialidades jurídicas evi-
dencia, desta maneira, o grau de especia-
lização e sofisticação da sociedade.

O direito pode ser compreendido, por 
sua vez, como uma regra de conduta san-
cionada. Estas sanções, no entanto, va-
riam de acordo com o grau de estima que 
uma determinada comunidade atribui a 
determinados preceitos. E desta maneira, 
as regras jurídicas, ou estas ordens sociais, 
seriam classificadas de acordo com as di-
ferentes sanções ligadas a ela.

Há dois tipos de sanções. Umas con-
sistem essencialmente numa dor, ou pelo 
menos numa diminuição infligida ao 
agente; elas têm por objeto atingi-lo em 
sua fortuna, ou em sua honra, ou em sua 
vida, ou em sua liberdade, privá-lo de algo 
que desfruta. Diz-se que são repressivas, 
é o caso do direito penal. É verdade que 
as que se prendem às regras puramente 
morais têm o mesmo caráter, só que são 
distribuídas de uma maneira difusa por 
todo o mundo indistintamente, enquanto 
as do direito penal são aplicadas apenas 
por intermédio de um órgão definido: elas 
são organizadas.

Quanto ao outro tipo, ele não implica, 
ele não implica necessariamente um so-
frimento do agente, mas consiste apenas 
na reparação das coisas, no restabeleci-
mento das relações perturbadas sob sua 
forma normal, quer o ato incriminado seja 
reconduzido à força ao tipo de que des-
viou, quer seja anulado, isto é, privado de 
todo e qualquer valor social.

Portanto, podemos dividir em duas 
grandes espécies as regras jurídicas, con-
forme tenham sanções repressivas orga-
nizadas ou sanções apenas restitutivas. 
A primeira compreende todo o direito 
penal; a segunda o direito civil, o direito 
comercial, o direito processual, o direito 
administrativo e constitucional, fazendo-
-se abstração das regras penais que se 
podem encontrar aí.

Há na epistemologia durkheimiana 
uma importante divisão explicada no tre-
cho destacado, entre as sanções repres-
sivas e sanções restitutivas. É significativo 
para a definição de crime em Durkheim 
como as sações repressivas, típicas do di-
reito penal, visão não outra coisa senão a 
inflição de dor ao apenado.

Enquanto as sanções no direito civil 
tratam de restaurar o status quo da coi-
sa anterior à ocorrência do ilícito. Esta 
distinção até os dias atuais está presen-
te no senso comum teórico dos juristas 
tantos do direito penal quando do direi-
to civil ao caracterizar seus respectivos 
campos de atuação.

Da distinção depreende-se também 
que o conceito de crime para Durkheim 
não depende apenas do ato cometido, 
mas qual tipo de reação despertará das 
instâncias sociais. E quanto mais espe-
cializada for uma determinada socieda-
de, mais especializada será esta reação 
(envolvendo órgãos judiciais, polícias 
técnicas especializadas, advogados ultra 
especializados, varas específicas etc.).

É neste caminho que Durkheim vai 
propor uma definição sociológica de 
crime que vai contemplar, de um lado a 
dimensão individual do agente, contex-
tualizado, contudo, diante da consciên-
cia coletiva. O crime, portanto, seria o 
ato que, num grau qualquer, determina 
contra seu autor essa reação caracte-
rística a que chamamos pena. E o que 
causa a pena como reação a tais atos é o 
fato de que são condenados pela cons-
ciência coletiva.

Esta definição de crime é tipicamente 
sociológica, no sentido em que Durkheim 
interpreta o termo sociológico. Nesta 
acepção, crime é simplesmente um ato 
proibido pela consciência coletiva. Não im-
porta que pareça inocente ao observador 
situado em outra sociedade ou em outro 
período histórico.

Num estudo sociológico, o crime só 
pode ser definido do exterior tomando 
como referência o estado de consciência 
coletiva da sociedade considerada. Esta de-
finição é, portanto, objetivista e relativista.

Importante observar que o juízo de um 
ato criminoso, do ponto de vista da socio-
logia durkheimiana, não é juízo de valor, 
ou seja, um juízo que se dá sob o aspecto 
da justiça, do pecado ou da culpa. É um 
juízo objetivo, no sentido de que a con-
duta examinada está ou não está indo ao 
encontro da ordem jurídica estabelecida 
por determinada sociedade.

Da mesma maneira, poder-se-ia dizer 
que a pena não tem a função de fazer 
justiça, ressocializar, educar ou coibir, mas 
tão somente satisfazer a vontade da cons-
ciência coletiva.

INSTITUIÇÕES SOCIAIS RELA-
CIONADAS  COM O CRIME: AS 
POLÍCIAS, O PODER JUDICIÁ-
RIO, O MINISTÉRIO PÚBLICO, 

OS SISTEMAS PENITENCIÁRIOS 
ETC.

Instituições sociais relacionadas 
com o crime

A polícia judiciária é um órgão da 
segurança do Estado que tem como 
principal função apurar as infrações penais 
e sua autoria por meio da investigação 
policial, que é um procedimento 
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administrativo com característica 
inquisitiva (conduzido pela autoridade 
policial, sem o exercício do contraditório 
e ampla defesa), servindo, em regra, de 
base à pretensão punitiva do Estado 
formulada pelo Ministério Público, titular 
da ação penal de iniciativa pública.

A Polícia Judiciária é uma instituição 
auxiliar da Justiça. Tem natureza adminis-
trativa e sua atividade é exercida em regra 
por certa classe de funcionários, autori-
dades e agentes de autoridade, que em 
território delimitado pelo Estado, reprime 
delitos de qualquer natureza, efetuando 
investigações que se corporificam através 
do inquérito policial.

A atividade por esta exercida é impres-
cindível à efetividade do Direito Penal, ou 
seja, auxiliar indispensável do Ministério 
Público e do Poder Judiciário para apura-
ção de crimes, identificação dos autores 
de delitos, recuperação ou localização 
de bens objetos do crime. 

Com isso, presume-se que a Polícia 
Judiciária exerce uma atividade repres-
siva, ou seja, uma vez não tendo suces-
so na prevenção dos atos delituosos, 
procura o Estado, por meio da investi-
gação atribuída aos órgãos da Polícia 
Judiciária, recolher as provas dos fatos 
que apontam para o delito, identificar e 
localizar os autores deles e propiciar a 
persecutio criminis (persecução penal) 
pelo Ministério Público e pela Justiça.

O Código de Processo Penal dedica 
um título inteiro, Título II do seu Livro 
I, artigos 4º a 23, sob a denominação 
DO INQUÉRITO POLICIAL, às atividades 
de Polícia Judiciária. Distingue assim 
a Polícia Judiciária e o Ministério 
Público, com as respectivas atividades 
delimitadas, as daquela como vimos, no 
Título II e as deste no título seguinte, 
quando trata da Ação Penal.

Aliás, sobre a característica própria e 
natureza distinta da Polícia Judiciária, é 
esclarecedor o conteúdo da Exposição 
de Motivos do CPP, item IV, quando 
justifica a opção pela separação dessas 
atividades, ao afirmar, sabiamente, seu 
autor, grande cientista do Direito, Dr. 
Francisco Campos:

“Foi mantido o inquérito policial como 
processo preliminar ou preparatório da 
ação penal... O preconizado Juízo de ins-
trução, que importaria limitar a função 
policial a prender criminosos, averiguar 
a materialidade dos crimes e indicar tes-
temunhas, só é praticável sob a condição 
de que as distâncias dentro do seu terri-
tório de jurisdição sejam fácil e rapida-
mente superáveis... De outro modo, não 
se compreende como poderia presidir a 
todos os processos nos pontos diversos da 
sua zona de jurisdição...”

Mais adiante, demonstra outro as-
pecto, de ordem técnico-científica para 

esse destaque e necessidade da ativida-
de de Polícia Judiciária, quando aduz:

“...há em favor do inquérito policial, 
como instrução provisória antecedendo 
à propositura da ação penal, um argu-
mento dificilmente contestável: é ele uma 
garantia contra apressados e errôneos 
juízos, ... Pode ser mais expedito o siste-
ma da unidade de instrução, mas o nosso 
sistema tradicional, com o inquérito pre-
paratório, assegura uma justiça menos 
aleatória, mais prudente e serena...”

Vê-se, assim, a relevância do Inquéri-
to Policial, razão da existência da ativi-
dade de Polícia Judiciária. Disso ressalta, 
por fim, a definição legal da expressão 
Polícia Judiciária, no art. 4º, caput, do 
Código de Processo Penal, ao dispor 
que ela será exercida pelas autoridades 
policiais e terá por finalidade a apuração 
das infrações penais e da sua autoria.

A seguir, nos dispositivos subsequen-
tes, o Código fornece o procedimento 
para consecução desse fim, por inter-
médio do Inquérito Policial a ser presi-
dido por autoridade policial.

Quando trata da Ação Penal, ao espe-
cificar a competência do Ministério Pú-
blico, demonstra que o órgão ministerial 
nem sempre terá condições de dispen-
sar o inquérito policial, mesmo que re-
ceba diretamente as informações sobre 
a ocorrência de um crime, a justificar, 
assim, o art. 5° do CPP, que, além de 
atribuir a iniciativa do inquérito à auto-
ridade policial, na hipótese de crime de 
ação pública, prevê, também, requisição 
da autoridade judiciária ou do Ministé-
rio Publico a ser dirigida à autoridade 
policial.

Definidos o contorno, a importância 
e a relevância da função de Polícia Ju-
diciária, verifiquemos o que vem a ser 
função de Polícia Judiciária da União.

Função de Polícia Judiciária da 
União

A Polícia Judiciária da União será res-
ponsável pela apuração de crimes cuja 
ação penal é de sua competência, isto é, 
crimes que a repressão compete a Jus-
tiça Federal.

Neste contexto, examinando o art. 
109 da Constituição Federal, podemos 
afirmar que compete às autoridades da 
Polícia Federal (Delegados) presidir os 
inquéritos policiais relacionados com:

a) crimes políticos;
b) infrações penais praticadas em 

detrimento de bens, serviços ou interes-
ses da União, de autarquias federais ou 
empresas públicas, inclusive, os crimes 
eleitorais, que, apesar de excluídos da 
competência da Justiça Federal, por in-
tegrarem as respectivas ações penais a 
competência dos juízes e tribunais elei-
torais, em sendo a Justiça Eleitoral uma 
Justiça da União, também a Polícia Judi-
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ciária Eleitoral é da Polícia Federal;

c) crimes previstos em tratado ou 
convenção internacional, desde que ini-
ciada a execução no Brasil, o resultado 
tenha ou devesse ocorrer no estrangeiro 
ou vice-versa;

d) crimes contra a organização do 
trabalho, contra o sistema financeiro 
e contra a ordem econômico-finan-
ceira (Código Penal arts. 197 a 207, Lei 
nº 7.492/86, Lei nº 8.137/90 e Lei nº 
8.176/91);

e) crimes cometidos a bordo de na-
vios ou aeronaves;

f) crimes de ingresso ou permanência 
irregular de estrangeiros no País.

Alerte-se que a expressão “com ex-
clusividade”, contida no citado inciso IV, 
do art. 144, da Constituição, veda que a 
Polícia Judiciária da Justiça Federal seja 
exercida por outro órgão policial ou 
administrativo, seja da União seja dos 
Estados, pois essa atribuição é afetada 
tão-somente à Polícia Federal.

Não se pode esquecer que, sem essa 
característica de exclusividade, a Cons-
tituição atribui também à Polícia Fede-
ral maior gama de atividades de Polícia 
Judiciária, que podem até ser, na fase 
judicial da competência da Justiça dos 
Estados ou do Distrito Federal, como 
por exemplo, qualquer infração penal 
cuja repercussão ultrapasse as divisas 
estaduais ou fronteiras internacionais, e 
que, concomitantemente, pela sua na-
tureza exija repressão uniforme, tema a 
ser definido em lei, como é o caso da Lei 
nº 10.446/2002, que define quais, tais 
crimes, não se levando, obviamente, em 
conta, nesses casos, a competência judi-
ciária, para a ação penal que porventura 
resultar do inquérito policial, ser ou não 
da União.

O mesmo ocorre com a repressão do 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins, cuja Polícia Judiciária, na hipóte-
se de não se tratar de casos da com-
petência da Justiça Federal (art. 109, V, 
da Constituição) é concorrente entre a 
Polícia Federal e Polícia Civil (Estados e 
DF), podendo, ainda, ser, mediante con-
vênios, transferida pela Polícia Federal 
aos Estados e ao Distrito Federal.

Em linhas gerais, este é o panorama 
de uma das atribuições mais relevantes 
da Polícia Federal, qual seja, a de Polícia 
Judiciária da União, o que torna impres-
cindível para exercício das atividades de 
Justiça Criminal da Justiça Federal, da 
Justiça Eleitoral e da Procuradoria da 
República, o auxílio do Departamento 
da Policia Federal.

Portanto, o Direito Penal só se realiza 
com a atividade estatal integrada no tripé, 
Polícia Judiciária, Ministério Público e Po-
der Judiciário, na hipótese dos crimes da 
competência da Justiça Federal, da Justiça 

Eleitoral e daqueles outros já indicados, 
a Polícia Judiciária é da alçada da Polícia 
Federal.

A EXTENSÃO DA CRIMINALIDA-
DE NO MUNDO E NO BRASIL

As ciências sociais se dedicaram ao 
estudo do crescimento do crime e da 
violência na sociedade brasileira du-
rante a transição para a democracia ao 
longo dos anos 1980. Apesar dos redu-
zidos estudos e dados criminais sobre o 
período do regime militar, Soares (2005) 
demonstra que o crescimento das taxas 
criminais, sobretudo a taxa de homicí-
dios, foi iniciado ainda durante o regime 
militar, mais intensamente a partir de 
1979, tendo se estabilizado, em patama-
res mais altos, a partir de 19842.

Este fenômeno atingiu seu pico nos 
anos 1990 e um exemplo nesse senti-
do é que o Jardim Ângela, na zona sul 
da capital São Paulo, foi considerado o 
bairro mais violento do mundo em 1999. 
Naquele contexto, as taxas de homicídio 
paulistas e cariocas apresentavam ten-
dência de crescimento e as taxas regio-
nais do Nordeste e Norte permaneciam 
relativamente estáveis em patamares 
bastante inferiores às do Sudeste.

No entanto, o movimento das esta-
tísticas de homicídios a partir da década 
de 2000 apresentou tendências inversas 
às observadas nos anos 1980 e 1990. En-
quanto a taxa média de homicídios da re-
gião Sudeste se destacou nos anos 2000 
pela sua redução acentuada, fortemente 
impactada pelos casos de São Paulo e Rio 
de Janeiro, a tendência inversa foi obser-
vada nos estados do Nordeste e Norte.

Curiosamente, os estados que mais re-
duziram desigualdades na última década 
apresentaram tendência de crescimento 
em suas taxas de homicídio. Este fenô-
meno ainda não foi suficientemente es-
tudado e interpretações de suas possíveis 
causas e significados não são numerosos.

Apesar dos limites de uma produção 
científica consolidada que interprete as 
transformações recentes nas tendências 
dos homicídios no Brasil, é possível iden-
tificar esforços de alguns autores no sen-
tido compreender os elementos mais im-
portantes e que poderiam desempenhar 
papel determinante em sua dinâmica.

Segundo Kahn (2013), em termos ab-
solutos, o conjunto dos estados brasilei-
ros apresentou crescimento socioeco-
nômico na última década. No entanto, 
o ritmo do desenvolvimento foi mais 
intenso nos estados que apresentavam 

2  O CENÁRIO DA VIOLÊNCIA E DA CRI-
MINALIDADE NO BRASIL E NO CEARÁ – Análise 
Comparativa.
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níveis socioeconômicos mais baixos. 
Assim, verificou-se a redução de desi-
gualdades, o crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB), o incremento do 
comércio e da renda da população, de 
forma mais intensa nas regiões Nordes-
te e Norte.

Sapori (2012) identifica a mudança 
na dinâmica socioespacial do fenômeno 
dos homicídios no Brasil: na década de 
1990, os estados do Sudeste (especial-
mente São Paulo e Rio de Janeiro) eram 
decisivos para a elevação das estatísti-
cas sobre violência no País; já a partir 
dos anos 2000, os estados do Nordeste 
assumiram a posição de protagonistas 
no fenômeno de elevação dos homicí-
dios. Contudo, para este autor, não há 
paradoxo na simultaneidade entre os 
processos de crescimento econômico e 
social e no recrudescimento da violência 
no Brasil, tendo em vista que não há uma 
relação causal exclusiva entre indicadores 
socioeconômicos e criminais.

Apesar das recentes mudanças econô-
micas e sociais mencionadas, que contri-
buíram para a redução das desigualdades 
no País, os homicídios permaneceram 
bastante concentrados em territórios e 
populações vulneráveis. Não houve a dis-
seminação desse tipo de crime para bair-
ros de classe média e os homens pobres 
e negros permanecem como principais 
vítimas desses crimes (SAPORI, 2012).

Sapori elenca alguns aspectos que es-
tão intimamente associados com o cresci-
mento da violência letal no Brasil. Em pri-
meiro lugar está a disseminação do tráfico 
de drogas pelo País, segundo o modelo 
de redes de “bocas” instaladas em terri-
tórios urbanos com alta vulnerabilidade 
social. Tal modelo constitui-se enquan-
to varejo muito fragmentado e bastante 
conflitivo, pois aglutina grupos e gangues 
juvenis rivais com acesso facilitado a ar-
mas de fogo.

Neste contexto, a inserção de jovens 
pobres no universo da criminalidade e 
violência guarda relações com a redução 
das distâncias simbólicas entre o mundo 
dos pobres e o mundo dos ricos, e com a 
simultânea manutenção de estruturas de 
desigualdade social.

Em segundo lugar, o autor aponta os 
altos níveis de impunidade verificados no 
Brasil, fruto da fragilidade do sistema de 
justiça criminal, e cristalizados no baixo 
grau de certeza da punição pelos atores 
criminais. Por fim, Sapori aponta o inefi-
ciente padrão de atuação observado nos 
governos no que tange a questão do pro-
vimento do direito a segurança aos cida-
dãos. Este padrão seria caracterizado pelo 
gerenciamento de crises periódicas na 
ordem pública, inexistindo processos de 
planejamento sistemático, com utilização 
racional e eficiente dos recursos disponí-

veis, monitoramento e avaliação das polí-
ticas implementadas.

Baseado em teorias da criminologia e 
em exercícios estatísticos com dados so-
cioeconômicos e criminais, Kahn (2013) 
sustenta a hipótese segundo a qual o 
crescimento da criminalidade e dos homi-
cídios nos estados das regiões Nordeste 
e Norte na última década pode ser expli-
cado, ao menos em parte, segundo o se-
guinte modelo: o forte desenvolvimento 
econômico na maioria dos estados dessas 
regiões aumentou a renda e os bens em 
circulação; com mais bens em circulação, 
verificou-se crescimento nas taxas de cri-
mes patrimoniais; as taxas crescentes de 
crimes patrimoniais contribuíram para o 
aumento da sensação de insegurança da 
população; por sua vez, a sensação de in-
segurança impulsiona o crescimento do 
número de armas de fogo em circulação 
para defesa pessoal; finalmente, mais ar-
mas de fogo em circulação concorrem 
decisivamente para o aumento nas taxas 
de homicídio.

Também contribuem para o resultado 
verificado nas regiões Nordeste e Norte 
no período a baixa eficiência do sistema 
de justiça criminal e o uso pouco inten-
sivo de estratégia de prevenção situa-
cional pela população.

Assim, segundo o mesmo modelo, 
Kahn (2013) argumenta que a queda 
nas taxas de homicídio da região Sudes-
te, em tendência contrária à verificada 
no Nordeste e Norte no mesmo perío-
do, seria explicada, entre outros fatores, 
pelo crescimento econômico não tão 
elevado, que não favoreceria a uma ele-
vação acelerada dos crimes patrimoniais 
e da sensação de insegurança. Por con-
viver há mais tempo com elevadas taxas 
de crimes patrimoniais, a população se 
utilizaria mais intensamente de equipa-
mentos de segurança privada, buscan-
do diminuir as oportunidades para esse 
tipo de criminalidade.

Em outro sentido, verifica-se atuação 
intensa das instituições policiais com o 
objetivo de retirar armas de fogo de cir-
culação. Finalmente, por conta da renda 
média mais elevada, as instituições do 
sistema de justiça criminal dispõem de 
mais recursos no Sudeste, contribuindo 
para maiores taxas de encarceramento e 
de policiais por habitante.

O estudo de Cerqueira (2013) sobre 
os homicídios ocultos traz elementos 
importantes para a análise das taxas de 
homicídio no País. O aumento significa-
tivo nos homicídios no Brasil é fenôme-
no comprovado, entretanto, a magni-
tude e a distribuição desse aumento na 
última década se deram de forma distin-
ta do que os números oficiais puderam 
captar.
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Este autor verificou que a melhoria na 

qualidade dos dados do Sistema de Infor-
mação sobre Mortalidade (SIM), do Minis-
tério da Saúde, pode explicar uma parcela 
do aumento das taxas de homicídio por 
meio da redução da subnotificação.

Ao analisar alguns aspectos sobre a 
qualidade dos dados sobre mortes vio-
lentas do SIM, Cerqueira demonstrou 
como uma média anual de 8.600 homi-
cídios foram camuflados em meio aos 
registros de mortes por causa indeter-
minada, entre 1996 e 2010. Segundo o 
autor, com base nos registros oficiais, a 
taxa de homicídio brasileira aumentou 
36,2% entre 1996 e 2010.

Contudo, ao levar em consideração 
os homicídios ocultos, esse aumen-
to seria de 30,2%. Assim, uma parcela 
do aumento verificado pelas estatísti-
cas oficiais decorre de subnotificação 
(anterior) quando do registro incorre-
to destas ocorrências como morte por 
causa indeterminada, em vez do registro 
como homicídio.

Cerqueira (2013) aponta também que 
tais distorções não foram observadas de 
maneira uniforme em todos os estados 
brasileiros. Do ponto de vista da série 
histórica, a melhoria da qualidade dos 
registros de homicídio no SIM no perío-
do distorceu a magnitude do aumento 
da taxa de homicídio em treze estados. 
Segundo o autor, as maiores distorções 
foram verificadas no Rio Grande do 
Norte e em Sergipe.

Segundo os dados oficiais, estes es-
tados sofreram aumentos de 176,6% 
e 127,7% em suas taxas de homicídio, 
enquanto as estimativas de Cerqueira, 
ao corrigir a subnotificação, apontaram 
crescimento substancialmente menor: 
de 40,1% e 4,3%, respectivamente.

A análise de Cerqueira posicionou 
o Ceará entre os estados do grupo de 
qualidade intermediário no preenchi-
mento das informações socioeconômi-
cas e situacionais das ocorrências de 
morte violenta. Este estado também foi 
posicionado no grupo de estados com 
prevalência intermediária de “mortes in-
determinadas” desde 2000, tendo veri-
ficado um aumento nos registros desse 
tipo nos últimos anos da série histórica 
então analisada (até o ano de 2010).

Outro estudo de Cerqueira (2014) de-
monstrou que aproximadamente 66% 
da variação na taxa de homicídio nas 
últimas três décadas no Brasil pode ser 
explicada levando em consideração sete 
fatores comumente mobilizados pela 
literatura internacional, a saber, renda 
per capita, desigualdade de renda, pro-
porção de homens jovens na população, 
taxa de efetivo policial, taxa de encarce-
ramento, prevalência de drogas ilícitas e 
disponibilidade de armas de fogo.

No entanto, a importância relativa 
de cada um desses fatores é variável 
no tempo e de acordo com a localida-
de analisada. Este autor evidenciou que 
após a tendência de crescimento ex-
pressivo entre os anos 1980 e meados 
dos anos 2000 é possível verificar o iní-
cio de uma curva decrescente na taxa 
de homicídio do Brasil (CERQUEIRA, 
2014, p. 35-36). Contudo, destaca que 
há grande heterogeneidade regional na 
evolução das taxas de homicídio, con-
forme também mencionado por Sapori 
(2012) e Kahn (2013).

Com esse pano de fundo, analisa 
que diversos fatores contribuíram para 
a queda na taxa de homicídio brasileira 
a partir de 2001: aumento da renda per 
capita, diminuição da desigualdade de 
renda, envelhecimento da população, 
aumento de 64% na taxa de encarce-
ramento, o Estatuto do Desarmamento 
aliado às campanhas do desarmamen-
to e à política de controle das armas de 
fogo.

A queda nos homicídios do País foi 
fortemente impactada pela redução de 
60% verificada em São Paulo entre 2001 
e 2007. A redução se deu de forma mais 
acentuada após o Estatuto do Desarma-
mento e os crimes geralmente pratica-
dos com utilização de armas de fogo 
também tiveram decréscimo, ao passo 
que outras modalidades de crimes con-
tra a pessoa e contra o patrimônio cres-
ceram 20% no mesmo período.

Adicionalmente, indica que a redução 
dos homicídios esteve associada ao en-
velhecimento da população, enquanto as 
taxas aumentaram mais em estados que 
também verificaram aumento na propor-
ção de jovens na população. Destoando 
do cenário favorável à redução dos homi-
cídios, o estudo apontou a expansão no 
mercado de drogas ilícitas no País.

Com relação ao período 2003-2009, 
Sachsida e Mendonça (2014) encontraram 
evidências de que, nos estados brasileiros 
onde houve redução da taxa de homicí-
dio, o aumento na taxa de policiamento e 
de encarceramento foi variáveis na expli-
cação da redução da violência. Entretan-
to, nos estados onde a taxa de homicídio 
aumentou, as taxas de policiamento e de 
encarceramento demonstraram pouca re-
levância no período. Assim, contrariando 
resultados observados pela literatura nor-
te-americana, sustenta-se que diferentes 
estratégias para controle do crime têm 
impactos distintos sobre a taxa de homi-
cídio.

Os autores ressaltam ainda que di-
versos estados reduziram a razão de seu 
efetivo policial em relação à população, 
o que pode estar correlacionado com o 
incremento nas taxas de violência iden-
tificadas ao final do período analisado. 
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Por fim, verificou-se que a aprovação da 
nova lei antidrogas de 2006 diminuiu a 
eficácia da taxa de encarceramento na 
redução da taxa de homicídio.

Os autores levantam a hipótese de 
que, ao não estabelecer uma clara di-
ferenciação entre usuários e traficantes, 
a nova legislação contribuiu para o au-
mento da taxa de encarceramento de 
indivíduos de baixa periculosidade, sem 
a correspondente redução na taxa de ho-
micídio observada no período anterior.

Em relação à região Nordeste, estudos 
dedicados à análise da dinâmica dos ho-
micídios em algumas capitais nordestinas 
nas últimas décadas contribuem para es-
clarecer o perfil das vítimas e a configura-
ção do contexto onde ocorrem.

Moraes et. al. (2003) observaram a evo-
lução das mortes violentas em São Luís 
entre 1980 e 1999. Apesar da cobertura 
do SIM no Maranhão ser bastante defi-
citária, há indícios de melhoria na quali-
dade das informações sobre homicídios, 
com a redução no percentual de mortes 
por causas externas ignoradas. Os autores 
verificaram crescimento de 70% na mor-
talidade por homicídios no período.

Contudo, a curva dos homicídios ob-
servada em São Luís não apresenta uma 
tendência inequívoca. Em termos abso-
lutos, verifica-se crescimento, mas o pico 
se dá em anos intermediários na série. Do 
ponto de vista da taxa de homicídio por 
100 mil habitantes, fenômeno semelhante 
é verificado, sendo seu pico em 1991, ob-
servando-se em 1999, último ano do pe-
ríodo considerado, uma taxa ligeiramente 
superior ao do primeiro ano da série.

Estudo realizado por Sousa et. al. 
(2014) para o período 2004-2006 focali-
zou a dinâmica dos homicídios na cida-
de de Fortaleza entre os anos de 2004 e 
2006, verificando que o perfil da vítima 
de homicídio em Fortaleza é composto, 
sobretudo, por homens jovens, entre 15 
e 29 anos, solteiros, de cor parda e baixa 
escolaridade. Esse perfil é semelhante ao 
observado em outras capitais brasileiras.

Segundo os autores, o fenômeno [dos 
homicídios] ocorre de forma similar em 
Recife e Fortaleza, sobretudo pela caracte-
rística peculiar às duas de acelerado cres-
cimento populacional, impulsionado pelo 
êxodo rural que “inchou” as periferias 
das capitais nordestinas com pessoas de 
baixas escolaridade e renda [...].

O resultado evidencia que os fatores 
relacionados com pobreza, escolaridade 
e juventude explicam em 51% a variação 
da taxa de homicídio, denotando risco 
mais elevado para indivíduos jovens, 
de baixa escolaridade e pobres. Cerca 
de 1/3 da população de Fortaleza vive 
em favelas, existentes em quase todas 
as regiões da cidade e alimentadas pela 
contínua migração (SOUSA et. al., 2014).

O mesmo estudo observou a grande 
prevalência de homicídios provocados 
por arma de fogo na capital cearense, 
refletindo o mesmo perfil dos municí-
pios de Porto Alegre, Recife, Rio de Ja-
neiro e Uberlândia, onde cerca de 80% 
dos homicídios foram provocados por 
esse meio. Os autores argumentam que 
a consolidação e expansão do narcotrá-
fico, a maior disponibilidade de armas 
de fogo e a elevação da taxa de homi-
cídio estão fortemente correlacionadas 
no contexto cearense, assim como em 
outros grandes municípios brasileiros.

Garcia Filho e Sampaio (2014) obser-
vam que o perfil da vítima de homicídio 
em Fortaleza entre 1996 e 2011 é repre-
sentado pelo homem pardo jovem, sol-
teiro, de baixa escolaridade e morto por 
arma de fogo em via pública no final de 
semana. Segundo os autores, tais carac-
terísticas correspondem ao perfil do jo-
vem desempregado ou subempregado 
nas periferias urbanas brasileiras, desas-
sistido pelas políticas de proteção social.

Garcia Filho e Sampaio argumentam 
ainda que o contexto social da violên-
cia está associado a um descompasso 
histórico entre o crescimento econô-
mico do Estado e a melhoria das con-
dições de vida da população. No perío-
do recente, os autores apontam que as 
ações em saúde e educação, baseadas 
unicamente na suposta objetividade da 
melhoria de indicadores, não lograram 
realizar modificações na estrutura social 
do Ceará.

Por fim, a narrativa etnográfica apre-
sentada por Sá (2011) contribui para a 
compreensão da inserção de jovens 
moradores de favelas em Fortaleza em 
redes criminais de tráfico de drogas. Re-
gra geral, tais redes relacionam-se inti-
mamente com outras práticas criminais, 
como assaltos à mão armada e homicí-
dios.

O campo de pesquisa deste autor re-
presenta as constantes transformações 
econômicas e sociais observadas nas 
grandes cidades brasileiras no período: 
neste caso específico, a desestruturação 
de atividades econômicas tradicionais 
como a pesca a partir dos anos 1930, a 
construção do Porto de Fortaleza entre 
as décadas de 1940 e 1960, os intensos 
fluxos migratórios que caracterizaram 
os anos 1980, a emergência das gan-
gues juvenis nos anos 1990.

A narrativa de Sá permite traçar al-
gumas aproximações com a perspecti-
va de Sapori (2012), segundo a qual o 
estabelecimento de redes de tráfico de 
drogas, segundo o modelo varejista ba-
seado em redes de “bocas” operado por 
gangues juvenis armadas em territórios 
vulnerabilizados, contribui de forma de-
cisiva para a expansão dos homicídios 
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por meio de ciclos de vingança.

Tanto Sá (2011) quanto Sapori (2012) 
verificam relações importantes entre a 
construção da identidade desses jovens 
em contextos de desigualdade socioe-
conômica e ausência de direitos e as 
vantagens relativas, materiais e simbóli-
cas, oferecidas pelo desenvolvimento de 
atividades criminais ligadas ao tráfico de 
drogas e à violência.

Conforme o exposto, os principais es-
forços interpretativos da dinâmica dos 
homicídios no Brasil na última década, 
partindo de perspectivas teóricas e me-
todológicas distintas, identificaram um 
conjunto de variáveis com influência nas 
tendências verificadas no período. As-
sim, os estudos verificaram a importân-
cia de aspectos como: disponibilidade 
de armas de fogo; conflitualidade ligada 
ao tráfico de drogas; juventude, questão 
racial, territorialidade e vulnerabilidades; 
eficácia do sistema de justiça criminal e 
segurança pública, como a taxa de en-
carceramento (com foco em crimes vio-
lentos); estratégias policiais de controle 
do crime (o foco na retirada das armas 
de fogo em circulação foi importante no 
caso paulista); subnotificação de casos 
de homicídios nas estatísticas oficiais.

São cenários que, ao conjugar fatores 
estruturais e conjunturais, favorecem o 
recrudescimento da violência, embora 
não se possa afirmar que haja consen-
sos categóricos em torno das variáveis 
explicativas do fenômeno.

O CRIME COMO 
FENÔMENO DE MASSA: NAR-
COTRÁFICO, TERRORISMO E 

CRIME ORGANIZADO

Crime organizado3

A definição literal de crime é a de 
todo comportamento desviante que 
quebre ou infrinja o código de leis escri-
tas vigentes de uma nação. Comumente 
no referimos às ações cometidas por um 
ou um pequeno grupo de indivíduos, 
com pouca ou nenhuma preparação, 
aproveitando-se de um momento espe-
cífico e tendo em vista um proveito ime-
diato e, geralmente, em pequena escala.

No entanto, podemos observar a 
existência organizações e grupos que 
se estabelecem na prática do crime 
com tamanho preparo e maestria que, 
em alguns casos, conseguem se passar 
por organizações legítimas. Esses são os 
grupos dedicados a atividades crimino-
sas que integram a categoria de “crime 
organizado”.

3  http://brasilescola.uol.com.br/sociologia/
crime-organizado.htm

Desses, o exemplo mais utilizado ao 
nos referirmos a esse tipo de crime é 
o do tráfico de drogas, contudo não é 
o único. Atividades como o jogo ilegal, 
mercado de contrabando e roubos em 
larga escala são todas atividades crimi-
nosas que requerem grande preparação 
e cooperação das pessoas envolvidas 
para que possam se estabelecer; e essa 
é a principal característica do crime or-
ganizado: a cooperação sistemática en-
tre as partes envolvidas.

O exemplo clássico de um grupo or-
ganizado voltado para a prática de ativi-
dades ilegais é a famosa máfia italiana, 
que esteve ativa entre os anos de 1930 
e 1960. O grupo criminoso era formado 
por famílias de imigrantes italianos que 
chegavam aos Estados Unidos e que já 
tinham, anteriormente, a ideia de grupo 
“familiar” formada. Um dos grupos mais 
famosos se denominam “Cosa nostra”, 
que ainda existe e atua no mundo crimi-
noso dos Estados Unidos.

A violência está intimamente ligada 
ao mundo do crime organizado, sendo 
uma das ferramentas utilizadas para a 
manutenção de sua existência. A coope-
ração de órgãos institucionais, seja pela 
omissão ou pela corrupção, também é 
um fator determinante.

É parte do senso comum relacionar 
o crime e a sua incidência à realidade 
econômica e ao nível educacional de uma 
região ou de um indivíduo. Entretanto, 
muito embora estejam relacionados e 
possam se tornar um dos agravantes da 
incidência de atos criminosos em uma 
região, não são fatores determinantes.

Os chamados “crimes de colarinho 
branco” são geralmente cometidos por 
indivíduos altamente especializados 
com alto nível de educação formal. Pos-
suem contato direto com meios ou pes-
soas influentes nos cenários políticos e 
econômicos, e por isso conseguem ma-
nipular regras institucionais em benefí-
cio próprio.

A “lavagem de dinheiro” é uma das 
principais atividades ligadas ao crime 
organizado. Ela consiste na troca do di-
nheiro “sujo” obtido por meio do crime, 
por investimentos em fontes de renda 
“limpa” e legais. Ou seja, o dinheiro 
obtido ilegalmente é usado em inves-
timentos legais, de forma que o grupo 
criminoso continua obtendo rendimen-
tos com o dinheiro “sujo”, mas sem os 
riscos ligados ao crime.

Atualmente, a Lei nº. 12.850/2013 
define organização criminosa e dispõe 
sobre a investigação criminal, os meios 
de obtenção da prova, infrações penais 
correlatas e o procedimento criminal a 
ser aplicado nestes casos:
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“Lei 12.850/2013 - Art. 1º, §1º Con-

sidera-se organização criminosa a asso-
ciação de 4 (quatro) ou mais pessoas es-
truturalmente ordenada e caracterizada 
pela divisão de tarefas, ainda que infor-
malmente, com objetivo de obter, direta 
ou indiretamente, vantagem de qualquer 
natureza, mediante a prática de infra-
ções penais cujas penas máximas sejam 
superiores a 4 (quatro) anos, ou que se-
jam de caráter transnacional”.

§ 2º Esta Lei se aplica também:
I - às infrações penais previstas em 

tratado ou convenção internacional 
quando, iniciada a execução no País, o 
resultado tenha ou devesse ter ocorrido 
no estrangeiro, ou reciprocamente;

II - às organizações terroristas, enten-
didas como aquelas voltadas para a prá-
tica dos atos de terrorismo legalmente 
definidos”. 

Vale ressaltar que a Lei nº 9.034/95, 
revogada pela Lei nº. 12.850/2013, trata-
va do crime organizado, no entanto, não 
trazia um tipo penal incriminador para 
tal atividade. Já a Lei nº. 12.850/2013 in-
cluiu um tipo penal específico para pu-
nir os integrantes de organização crimi-
nosa, além de alterar a redação do art. 
288 do Código Penal, abolindo o termo 
“quadrilha ou bando” e introduzindo 
“associação criminosa”.

Aspectos criminológicos do crime 
organizado

As organizações criminosas podem 
se dar de algumas formas básicas, tais 
como:

- Tipo mafiosa (tradicional ou clássi-
cas): sãos as organizações do tipo “máfia”, 
cuja atividade delituosa se baseia no 
uso da violência e da intimidação, com 
estrutura hierarquizada, distribuição 
de tarefas e planejamento de lucros, 
contando com clientela e impondo a lei 
do silêncio. Seus integrantes vão desde 
agentes do Estado até os executores 
dos delitos; as vítimas são difusas, e o 
controle social encontra sério óbice na 
corrupção governamental.

- Tipo empresarial: não possui apa-
drinhados nem rituais de iniciação; tem 
uma estrutura empresarial que visa ape-
nas o lucro econômico de seus sócios. 
Trata-se de uma empresa voltada para 
a atividade delitiva.  Neste caso, os em-
presários utilizam a própria estrutura 
das empresas, onde são mantidas as ati-
vidades primárias lícitas, de modo a fa-
bricar, produzir e comercializar bens de 
consumo para, secundariamente, pra-
ticar crimes fiscais, crimes ambientais, 
cartéis, fraudes, etc. Ou seja, é constituí-

da nos moldes de uma empresa lícita, 
porém para a prática de atividades ile-
gais. Seus criminosos são empresários, 
comerciantes, políticos, hackers etc.

- Tipo Rede (Network – Rete Criminale 
– Netzstruktur)4:são grupos que se or-
ganizam temporariamente em volta de 
criminosos profissionais, aproveitando-
-se da existência de oportunidades em 
locais específicos. São grupos de exper-
ts sem ritos, vínculos, base ou critérios 
mais rígidos de formação hierárquica 
que se formam por meio de ‘indicações’ 
e ‘contatos’ existentes no ambiente cri-
minal, sem qualquer compromisso de 
vinculação ou permanência. Logo que 
desenvolvem, suas atividades ilícitas se 
desmantelam sem deixar rastros.

-  Tipo Endógena - neste caso as or-
ganizações atuam dentro do Estado 
atingindo todas as esferas de poder, Fe-
deral, Estaduais e Municipais, e, depen-
dendo de seus objetos e atividades, en-
volvem cada um dos Poderes da União 
(Legislativo, Executivo e Judiciário). É 
formada principalmente por políticos e 
agentes públicos, consequentemente 
envolvendo crimes praticados contra a 
Administração Pública e demais infra-
ções penais relacionadas.

Crimes do colarinho branco
A expressão “white collar crimes” 

(crimes do colarinho branco) foi apre-
sentada pela primeira vez em 1939, à 
Sociedade Americana de Sociologia, por 
Edwin Sutherland. Tais crimes encon-
tram-se encontra-se relacionado a frau-
des, uso de informações privilegiadas, 
subornos e outras atividades praticadas 
principalmente por pessoas instruídas 
culturalmente e financeiramente, e que 
muitas vezes detêm de cargos políticos 
ou possuem influência no governo. 

O termo “colarinho branco faz refe-
rência às pessoas instruídas e influentes 
que geralmente vestem terno e camisa 
social, dessa forma, uma caracterização 
atípica do que geralmente se tem de um 
criminoso.

Nesse ambiente, destacam-se os cri-
mes contra a ordem tributária, contra 
as relações de consumo, contra a eco-
nomia popular, contra o mercado de 
ações, os crimes falimentares etc., de 
modo que seus autores, em regra, são 
pessoas ou grupos de pessoas de amplo 
prestígio social e político, com fácil trân-
sito em todas as áreas governamentais. 
As propinas, o tráfico de influência e fa-
vorecimento são, de igual raiz, ativida-
des correlacionadas àqueles ilícitos, que 
contam com o apoio de agentes públi-
cos ímprobos e desonestos.
4  https://jus.com.br/artigos/65909/breves-
-consideracoes-sobre-as-organizacoes-criminosas
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Os crimes do colarinho branco, à vis-

ta de sua pretensa impunidade, acabam 
propiciando a ocorrência da chamada 
cifra dourada de criminalidade5.

Narcotráfico

O narcotráfico (inclui cultivo, produção, 
distribuição) é a atividade mais associada 
ao Crime Organizado e uma das mais ren-
táveis. A sua produção, tráfico e consu-
mo constituem, a nível global e de forma 
crescente, uma ameaça para o desenvol-
vimento, a saúde e a integração social do 
indivíduo que consome, para o progresso 
político e econômico da sociedade e para 
a segurança nacional dos Estados6.

Gera em todo o mundo efeitos devas-
tadores de destruição que atingem todas 
as classes sociais, os países desenvolvidos 
e subdesenvolvidos, os produtores, os 
que transformam, os que traficam e os 
importadores. Este gigantesco mercado, 
alimentado pelas organizações criminosas 
de todo o mundo, tem gerado a existên-
cia de numerosas conexões, de molde a 
melhor conseguirem os seus objetivos.

Terrorismo

O diretor executivo do UNODC Yury 
Fedotov comentou sobre o atual mercado 
global do crime:

“Em muitos casos, lucros vindos de ope-
rações criminosas sustentam organizações 
terroristas. A globalização se tornou uma 
faca de dois gumes. Livres mercados e fron-
teiras e a facilidade de viagem e comuni-
cação beneficiam tanto criminosos quanto 
terroristas. Graças aos avanços nas áreas 
de tecnologia, de comunicação, finanças 
e transporte, redes independentes de ter-
roristas e grupos de crime organizado que 
operam internacionalmente podem fa-
cilmente começar a se relacionar. Unindo 
suas técnicas e recursos, eles são capazes 
de causar mais danos.”

Os grupos terroristas e de crime orga-
nizado trabalham juntos todos os dias. Na 
contrafação, nas drogas, nas armas e no 
crime cibernético e financeiro. A diferença 
entre estes grupos é cada vez mais tênue, 
eles colaboraram mais e não apenas nas 
sombras nem somente em bens e servi-
ços ilegais, as suas atividades encontram-
-se no coração das nossas vidas do dia-a-
-dia (exemplos disso são os produtos de 
contrafação, contrabando de cigarros, 
álcool e narcóticos).

5  Filho, Nestor Sampaio Penteado. Manual 
Esquemático de Criminologia. Editora: Saraiva, 2ª 
edição, 2012.7

6  PINTO, Raul Adilson Salvador. O Crime 
Organizado Transnacional: “Ameaça à soberania dos 
Estados de Direito”. Novembro de 2017, Lisboa.

A capacidade de o capital se movi-
mentar livremente entre Estados, pas-
sando pelas fronteiras e pelas pessoas, 
até certo ponto, têm claramente facili-
tado a ligação entre o crime organizado 
e o terrorismo. Para os grupos de crime 
organizado, os avanços em tecnologia, 
em particular nas comunicações, signi-
ficam que agora podem comunicar ra-
pidamente com pessoal noutros países, 
noutros continentes e também conse-
guem entrar rapidamente em contacto 
com novos clientes ou cooperantes po-
tenciais.

Distingue-se o crime organizado e o 
terrorismo quanto ao objeto e motiva-
ções. À primeira vista os grupos de crime 
organizado e as organizações terroristas 
podem parecer parceiros improváveis. 
Geralmente os grupos de crime organiza-
do gostam de manter uma atitude discre-
ta e evitar chamar a atenção, em particular 
em relação aos agentes da lei, enquanto 
que os grupos terroristas querem publici-
dade para as suas atividades.

Os grupos de crime organizado traba-
lham unicamente com o objetivo do lucro, 
enquanto os terroristas, ostensivamen-
te pelo menos, seguem ideologias. Os 
grupos de crime organizado não deixam 
que os princípios prejudiquem os ganhos 
financeiros, ao passo que as organiza-
ções terroristas justificam muitas das suas 
ações invocando princípios políticos ou 
religiosos.

Mas estas descrições pintam um qua-
dro a preto e branco, quando, de facto, 
a realidade é cinzenta. Nos últimos anos 
temos assistido ao aparecimento de or-
ganizações híbridas que se inclinam para 
um ou outro lado, mas que se encontram 
ativas em ambos e em várias ocasiões de 
igual modo. Encontram-se muito mais 
fundidas em termos de objetivos, opera-
ções e estratégias de recrutamento. Citan-
do Michael Denison:

“A sobreposição dos dois grupos incluí 
atividades, interesses, pessoal e conheci-
mentos, ou seja, se temos uma rede de pes-
soal não interessa se uma pessoa trabalha 
metade do tempo para um grupo crimino-
so e a outra metade para um grupo terro-
rista trata-se apenas de uma permuta de 
conhecimentos.”

Há muito que os grupos terroristas 
recorrem a atividades criminais para fi-
nanciar as suas organizações, sejam elas 
o rapto para pedido de resgate, ou o 
contrabando de pessoas e de droga, em 
particular. Hoje em dia, isto é motivo para 
muitos grupos terroristas se converteram 
em grupos de crime organizado.

Aqui cabe o conceito de vínculos 
criminalmente exploráveis. As ligações 
mais próximas têm mesmo levado os 
grupos a mudar de estrutura para evi-
tar a detecção por parte dos agentes da 
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lei, passando de uma estrutura hierár-
quica para uma estrutura em rede. Esta 
estratégia é algo que ambos os lados 
têm apreendido um com o outro, pois 
passaram a usar a estrutura em células 
para evitar a investigação das forças de 
imposição da lei.

Neste século XXI de ritmo acelerado, 
nem o crime organizado nem os grupos 
terroristas mostram sinais de abranda-
mento. Por exemplo o ISIS125 (Estado 
Islâmico ou Daesh) é uma organização 
que recorre mais à tecnologia do que 
as pessoas pensavam. O seu trabalho 
na área cibernética e do marketing, 
por exemplo, é realmente impressio-
nante, em termos do desenvolvimento 
das capacidades ofensivas, das capaci-
dades cibernéticas e da divulgação da 
sua ideologia. Estes grupos lidam com 
tecnologia e meios de informação tão 
sofisticados que muitas vezes surpreen-
de os agentes da lei, causando grandes 
dificuldades na prevenção e repressão 
dos desafios criados por essas associa-
ções criminais e terroristas.

Porém, os desafios colocados por es-
tes grupos impõem uma resposta con-
certada de cariz supranacional sob pena 
de se acumularem insucessos no seu 
combate. Um dos modos mais eficazes 
de desafiar estes grupos é através de 
uma coordenação estreita entre países e 
organizações. Como nos diz João Davin: 
“É fundamental o recurso a uma coope-
ração e coordenação jurídica e policial 
mais intensa de molde a que os resulta-
dos no combate a este tipo de criminali-
dade sejam profícuos”.

Na mesma linha de pensamento Mi-
chael Spindelegger, durante a sessão de 
abertura do simpósio, abordou a neces-
sidade de fortalecimento da coopera-
ção para enfrentar o terrorismo dizendo 
que: “os terroristas conectam-se com ou-
tras organizações criminosas fazendo uso 
de novas tecnologias para operar inter-
nacionalmente. Nós precisamos conter 
esse problema através do fortalecimento 
da cooperação internacional sob a tutela 
das Nações Unidas.”

Se não houver este tipo de atuação 
surgirão brechas que serão implacavel-
mente exploradas. Torna-se muito mais 
difícil trabalhar numa operação conjun-
ta, se um lado não estiver disposto a 
partilhar o máximo de informação com 
o outro.

Atualmente esse é provavelmente um 
dos maiores obstáculos para uma coo-
peração eficiente. Torna-se muito mais 
rápido evitar a jurisdição e as atividades 
de imposição da lei simplesmente por-
que, ao primeiro sinal de uma investiga-
ção, pode-se começar a movimentar o 
dinheiro quase instantaneamente para 
outra jurisdição.

Assim, demonstra-se como dois 
grupos diferentes e distintos à partida, 
evoluíram de tal forma que pode já não 
ser correto interpretar a existência de 
diferenças entre ambos. Um grupo pode 
começar como grupo terrorista e evoluir 
para o crime organizado. Aliás os grupos 
criminosos têm como finalidade a obten-
ção de ganhar dinheiro, e para atingir esse 
fim não têm limitações no modo e meios 
para obtenção desse fim.

O CRIME COMO FENÔMENO 
ISOLADO: ESTUDO DO HOMI-

CÍDIO

Para Coelho e outros (2008), o homicí-
dio caracteriza-se pelo ato de uma pessoa 
matar outra, por meio de um ato violento 
e injusto de um homem praticado por ou-
tro homem7.

Todavia, Jesus (2005) ao definir o ho-
micídio como a “destruição da vida de um 
homem praticada por outro”, menciona 
que conceitos que incluem nesta defini-
ção os verbetes injustiça e violência estão 
equivocados, já que a injustiça pertence 
à antijuridicidade, um dos requisitos do 
crime, e que a violência não é condição 
absoluta do delito, uma vez que é possível 
causar a morte da vítima sem emprego de 
força bruta, nos de emprego de veneno, 
por exemplo.

Corroborando com o supramenciona-
do Mirabete (2003) conceitua o homicídio 
como “a eliminação da vida humana ex-
trauterina praticada por outrem” e enfati-
za que a violência não pode ser usada em 
sua definição, pois nem sempre a morte 
da vítima é obtida por meio violento.

No mesmo sentido, Capez (2003) diz 
que o homicídio “é a morte de um ho-
mem provocada por outro homem” e 
afirma que esse delito é o crime por ex-
celência, pois todos os direitos partem do 
direito de viver e o primeiro dos bens é o 
bem da vida.

Sob outro aspecto, Nucci (2010) traz o 
significado etimológico de homicídio ao 
dizer que: O vocábulo homicídio vem do 
latim homicidium, Compõe-se de dois ele-
mentos: homo e caedere. Homo, que signi-
fica homem, provém de húmus, terra, país, 
ou do sânscrito bhuman. O sufixo cídio de-
rivou de coedes, de cadere, matar.

Destarte, no âmbito do Direito Penal, o 
homicídio é compreendido pela retirada 
da vida extrauterina de um homem por 
outro homem, independente se a ação 
foi violenta ou injusta e está previsto no 
artigo 121 do Código Penal brasileiro, 
veja-se:

7  https://repositorio.animaeducacao.com.

br/bitstream/ANIMA/5544/1/110818_Mirella.pdf
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Homicídio simples
Art. 121. Matar alguém:
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 re-

compensa, ou por outro motivo torpe;
II - por motivo fútil;
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 me-
diante dissimulação ou outro recurso que 
dificulte ou torne impossível a defesa do 
ofendido;

V - para assegurar a execução, a oculta-
ção, 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 con-
dição de sexo feminino: (Incluído pela Lei 
nº 13.104, de 2015

VII – contra autoridade ou agente des-
crito 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 consanguíneo até terceiro grau, 
em razão dessa condição: (Incluído pela Lei 
nº 13.142, de 2015)

VIII - com emprego de arma de fogo de 
uso restrito ou proibido: (Incluído pela Lei 
nº 13.964, de 2019)

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; (In-
cluído pela Lei nº 13.104, de 2015)

II - menosprezo ou discriminação à 
condição de mulher. (Incluído pela Lei nº 
13.104, de 2015)

Homicídio culposo
§ 3º Se o homicídio é culposo:
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 consequências do 
seu ato, ou foge para evitar prisão em fla-
grante. Sendo doloso o homicídio, a pena é 
aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é 
praticado contra pessoa menor de 14 (qua-
torze) ou maior de 60 (sessenta) anos.

§ 5º - Na hipótese de homicídio culposo, 
o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se 
as consequências da infração atingirem o 
próprio agente de forma tão grave que a 
sanção penal se torne desnecessária. 

§ 6º A pena é aumentada de 1/3 (um 
terço) até a metade se o crime for pratica-
do por milícia privada, sob o pretexto de 
prestação de serviço de segurança, ou por 
grupo de extermínio.

§ 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 (cator-
ze) anos, maior de 60 (sessenta) anos, com 
deficiência ou portadora de doenças dege-
nerativas que acarretem condição limitan-
te ou de vulnerabilidade física ou mental; 
(Redação dada pela Lei nº 13.771, de 2018)

III - na presença física ou virtual de des-
cendente ou de ascendente da vítima; (Re-
dação 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)

Ressalta-se que de acordo com Capez 
(2003), o infanticídio trata-se de uma es-
pécie de homicídio doloso qualificado, 
cujo privilégio é concedido em virtude da 
influência do estado puerperal sob o qual 
se encontra a parturiente, razão pela qual 
não é objeto do presente estudo.

Dessa forma, o homicídio refere-se à 
supressão da vida humana extrauterina 
praticada por outro homem, uma vez 
que, em se tratando, de vida intrauterina 
teremos o delito de aborto.

Objeto Jurídico
Segundo Capez (2003) compreende-se 

como objeto jurídico do crime o interesse 
resguardado pela norma penal. Dessa for-
ma, a vida humana extrauterina caracteri-
za-se como o bem jurídico protegido pela 
tipificação do delito de homicídio.

Conforme o autor supracitado, é im-
portante ressaltar que, nesse caso, a vida 
humana protegida é a extrauterina, haja 
vista que o ataque à vida intrauterina é in-
criminado pelos tipos de aborto, elencados 
nos artigos 124 e 126 do Código Penal 
brasileiro.
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Assim sendo, é importante definir em 

que momento inicia a vida extrauterina. 
De acordo com Nucci (2010), o início da 
vida extrauterina é o início do parto, o qual 
começa com a ruptura da bolsa e, nos ca-
sos em que o nascimento não ocorre es-
pontaneamente, como nas cesarianas, é o 
início da operação.

Prado (2002) entende da mesma forma 
quando diz que “a morte dada ao feto du-
rante o parto perfaz, em princípio, o delito 
de homicídio. Se o sujeito ativo for a mãe, 
sob influência do estado puerperal, tem-
-se identificado o crime de infanticídio.”

De outro lado, também é necessário 
estabelecer o momento em que o bem 
jurídico do delito de homicídio deixa de 
existir. De acordo com o autor acima men-
cionado, a prática do crime de homicídio 
é possível até o instante em que ocorre a 
morte da pessoa, a qual se dá com a ces-
sação irreversível das funções cerebrais.

Sujeitos do Delito
Nesse momento discutir-se-á quem 

pode ser denominado como sujeito ati-
vo do referido crime, considerado aquele 
que pratica o ato, e quem pode ser inti-
tulado como o sujeito passivo do delito 
de homicídio, ou seja, aquele que sofre a 
ação da conduta.

Consoante Prado (2002), qualquer pes-
soa pode ser sujeito ativo do delito de 
homicídio, uma vez que o tipo penal não 
exige nenhuma qualificação especial. Mi-
rabete (2003) segue o mesmo prisma ao 
afirmar que, como crime comum que é, 
o homicídio pode ser praticado por qual-
quer pessoa e enfatiza que o ser humano, 
sozinho ou associado a outros, empre-
gando ou não armas, é sujeito ativo do 
crime de homicídio.

Referido autor ressalta que são excluí-
dos como praticantes do crime de homicí-
dio, aqueles que atentam contra a própria 
vida, já que nem a tentativa de suicídio 
é punível, bem como a mãe que mata o 
filho, durante o parto ou logo, sob a in-
fluência do estado puerperal, pois, nesse 
caso, pratica o delito de infanticídio e não 
o de homicídio.

Tocante ao sujeito passivo, Jesus (2005) 
diz que a tipificação penal do homicídio, 
igualmente como ocorre no sujeito ativo, 
não contém exigência de nenhuma qua-
lidade pessoal. Assim, qualquer pessoa 
também pode ser sujeito passivo do cri-
me de homicídio.

De acordo com Nucci (2010), o sujeito 
passivo do crime em estudo é “qualquer 
pessoa, com qualquer condição de vida, 
de saúde, de posição social, de raça, de 
estado civil, de idade, de convicção polí-
tica, filosófica ou religiosa e de orientação 
sexual.”

Corroborando com o acima exposto, 
Mirabete (2003) diz que figura como su-
jeito passivo do crime de homicídio al-

guém, ou seja, qualquer ser humano, sem 
distinção de idade, sexo, raça ou condição 
social.

Já Delmanto e outros (2002) dizem que 
o sujeito passivo, nesse caso, é qualquer 
pessoa com vida e enfatiza que esta come-
ça no início do parto, com o rompimento 
do saco amniótico. No entanto, para Nuc-
ci (2010), não é a vida propriamente dita 
que começa com o início do parto, con-
forme afirmado pelos autores supracita-
dos, mas sim a vida extrauterina, uma vez 
que a vida em si começa com a nidação8, 
segundo a posição clássica e majoritária.

Assim sendo, denota-se que o sujei-
to ativo do crime de homicídio pode ser 
considerado qualquer pessoa, excetuan-
do-se a mulher que, em estado puerpe-
ral e durante ou logo após o parto, mata 
seu próprio filho e aqueles que atentam 
contra a própria vida. Já o sujeito passivo 
é qualquer pessoa com vida extrauterina, 
uma vez que antes disso restará configu-
rado o crime de aborto.

Tipo Objetivo
De acordo com Capez (2003), os ele-

mentos objetivos do crime referem-se ao 
aspecto material do fato e só precisam ser 
descritos pela norma. Segundo referido 
autor, são exemplos de elementos obje-
tivos o objeto do crime, o lugar, o tempo, 
os meios empregados e o núcleo do tipo 
(o verbo).

Tratando do crime de homicídio, a con-
duta típica é matar alguém, ou seja, eliminar 
a vida de uma pessoa humana. E, por se tra-
tar de delito de ação livre, pode ser prati-
cado por qualquer meio, direto ou indireto, 
idôneo a extinguir a vida.

Mesmo entendimento tem Capez (2003) 
ao dizer que: A ação nuclear da figura típica 
refere-se ao um dos elementos objetivos do 
tipo penal. É expressa pelo verbo, que expri-
me uma conduta (ação ou omissão) que a 
distingue dos demais delitos. O delito de 
homicídio tem por ação nuclear o verbo 
matar, que significa destruir ou eliminar, 
no caso, a vida humana, utilizando-se de 
qualquer meio capaz de execução.

Para Jesus (2005), o crime de homicí-
dio admite qualquer meio de execução, 
podendo tal crime ser cometido por 
uma conduta comissiva ou omissiva, 
por meio direto ou indireto e ainda por 
meios materiais ou morais.

Prado (2002) cita como exemplo de 
meios diretos, aqueles em que se vale o 
agente, pessoalmente, para atingir a ví-
tima, como no caso de disparo de arma 
de fogo, e como forma de meios indire-
tos, aqueles que operam mediatamente, 
valendo-se de outra causa provocada 
pelo ato inicial do agente, como deixar 
a vítima em um deserto.
8  De acordo com Santos (2010) nidação é 
implantação do óvulo fecundado no útero da mulher, 
momento em que começa a desenvolver-se.
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Ainda no que toca os meios de exe-

cução, Nucci (2010) diz que os meios 
materiais referem-se àqueles que atin-
gem a integridade física da vítima, de 
forma mecânica, química ou patológica. 
Já os meios morais ou psíquicos são re-
lativos àqueles que atuam na produção 
de algum trauma psíquico na vítima, 
agravando doença pré-existente, que a 
leva morte, ou provocando-lhe reação 
orgânica, que a conduza à enfermidade 
e, desta, à morte.

No que diz respeito à conduta comis-
siva9, Mirabete (2003) cita como exem-
plo situações em a vítima é atingida por 
um disparo de arma de fogo ou é gol-
peada com barra de ferro. Por sua vez, 
em relação às condutas omissivas10, Ca-
pez (2003) diz que estas se referem a um 
comportamento negativo, motivo pelo 
qual não pode causar coisa alguma.

Assim, o omitente não deve 
responder pelo resultado, pois não o 
provocou. Ainda, consoante referido 
autor, “a omissão penalmente relevan-
te é a constituída de dois elementos: o 
non facere (não fazer) e o quod debeatur 
(aquilo que tinha o dever jurídico de não 
fazer).

Nesses casos, é indispensável que 
exista o dever jurídico do agente de 
impedir o resultado morte.” Mirabete 
(2003) cita como exemplo a mãe que 
não alimenta o filho de tenra idade ou 
o médico que não administra o antídoto 
ao envenenamento.

Além disso, conforme Capez (2003), 
o artigo 13, §2º, do Código Penal prevê 
três hipóteses em que está presente o 
dever de agir. São elas:

a) Dever legal: tem-se como exem-
plo as ocasiões em que a mãe, a qual 
tem por lei a obrigação de cuidado, vi-
gilância e proteção, deixa de alimentar o 
filho, morrendo este de inanição.

b) Dever de garantidor: diz respeito 
aos casos em que a babá ou uma ami-
ga que se oferece para tomar conta do 
bebê, assumindo a responsabilidade de 
zelar por ele, permite que caia na piscina 
e morra afogado.

c) Dever por ingerência na norma: 
relativa às situações nas quais quem 
joga o amigo em um rio, por ter criado 
o risco do resultado, está obrigado e im-
pedir seu afogamento.

Dessa forma, tendo em vista que o 
crime de homicídio é de ação livre, ou 
seja, não é dependente de condição al-

9  Consoante Capez (2003) a comissão 

refere-se a um comportamento positivo, à ação (“uma 
fazer”).

10  Consoante Capez (2003), a omissão é 
relativa a uma inatividade indevida (“um não fazer o 
que era preciso”).

guma, ele aceita qualquer forma de exe-
cução. Entretanto, é indispensável, como 
em qualquer delito, a existência do nexo 
causal entre a conduta e o resultado.

Tipo Subjetivo
Segundo Capez (2003), o tipo penal 

tem uma parte objetiva, consistente na 
correspondência externa entre o que foi 
feito e o que está descrito na lei, e uma 
parte subjetiva, a qual está relacionada 
com o dolo e a culpa.

Prado (2002) conceitua dolo como 
sendo “a consciência e a vontade de rea-
lização dos elementos objetivos do tipo 
de injusto doloso”. Consiste, portanto, na 
vontade livre e consciente de realizar a 
conduta dirigida à produção do descrito 
no tipo penal.

De acordo com este conceito, Nucci 
(2010) afirma que o elemento subjetivo 
do crime de homicídio é o dolo, não se 
exigindo um específico. Jesus (2005) com-
plementa ao dizer que o dolo pode ser di-
reto, o qual o agente quer realizar a con-
duta e produzir o resultado, ou eventual.

No mesmo sentido entende Prado 
(2002) ao dizer que: No delito de homicí-
dio, o conhecimento do dolo compreen-
de a realização dos elementos descritivos 
e normativos, do nexo causal e do evento 
(morte), da lesão ao bem jurídico, dos ele-
mentos da autoria e da participação, dos 
elementos objetivos das circunstâncias 
agravantes, atenuantes e qualificadoras 
que supõem uma maior ou menor gravi-
dade do injusto e dos elementos aciden-
tais do tipo.

Consoante Capez (2003), o Código Pe-
nal brasileiro só reconhece “as figuras do 
homicídio doloso e do culposo, de manei-
ra que a ausência de um desses elemen-
tos acarreta atipicidade, pois não há uma 
terceira forma de homicídio.”

Consumação e Tentativa
Em relação ao crime consumado, Ca-

pez (2003) diz que é aquele em que foram 
realizados todos os elementos constantes 
de sua definição legal. Nesse contexto, no 
caso do crime de homicídio, a consuma-
ção do delito se dá com a produção do re-
sultado naturalístico morte, uma vez que 
se trata de delito instantâneo (a consu-
mação se opera em um determinado mo-
mento) e permanente (consumado, não 
há como fazer desaparecer seus efeitos).

Assim, é importante destacar o mo-
mento em que ocorre o evento morte, o 
qual, segundo Delmanto e outros (2002), 
dá-se com a cessação do funcionamento 
cerebral, circulatório e respiratório.

Divergindo do acima exposto, con-
forme Nucci (2010), “a Lei 9.434/97 es-
tabeleceu que a interrupção relevante 
para o Direito Penal, tanto que autoriza 
o transplante de órgãos, é a encefálica”, 
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haja vista que, de acordo com Capez 
(2003), “com a destruição irreversível 
das células e do tecido encefálico, não 
há mais a mínima condição de vida, em-
bora possa o corpo vegetar por algum 
tempo ainda.”

Destarte, entende-se que, para o Di-
reito Penal, a morte ocorre com a falta 
de atividade encefálica, momento que, 
então, resta consumado o crime de homi-
cídio. Todavia, nesse delito também cabe 
a tentativa. Conforme Capez (2003), “con-
sidera-se tentado o crime quando, inicia-
da sua execução, não se verifica o resulta-
do naturalístico por circunstâncias alheias 
à vontade do agente”.

Dessa forma, para a tentativa é neces-
sário que o crime saia de sua fase prepa-
ratória e comece a ser executado, pois 
somente quando se inicia a execução é 
que haverá início de fato típico. Hungria e 
Fragoso (1979) fazem a diferenciação en-
tre o ato preparatório e o início da execu-
ção ao dizerem que o “ato executivo (ou 
de tentativa) é o que ataca o bem jurídico; 
ato preparatório é o que possibilita, mas 
ainda não, do ponto de vista objetivo, o 
ataque ao bem jurídico”.

Assim sendo, em consonância com o 
acima dito, Capez (2003) traz como exem-
plos de atos preparatórios do crime de 
homicídio: a aquisição da arma, ou do ve-
neno, a procura do local propício, o ajuste 
de auxiliares, o encalço do adversário, a 
emboscada, o fazer pontaria com a arma 
de fogo e o sacar o punhal. E como for-
mas de atos executivos: o disparo do tiro, 
o colocar o veneno no alimento destinado 
à vítima e o brandir o punhal para atingir 
o adversário.

Jesus (2005) classifica a tentativa de 
homicídio como perfeita e imperfeita 
e diz que, no primeiro caso, o sujeito 
realiza tudo o que acha necessário para 
produzir o resultado morte, no entanto 
ela não ocorre; já na segunda espécie 
ocorre o contrário, uma vez que o agen-
te não exaure toda a sua potencialidade 
lesiva, por circunstâncias alheias a sua 
vontade, e não chega a praticar todos 
os atos de execução necessários à pro-
dução do resultado.

Capez (2003), complementa essa 
classificação com mais duas espécies de 
tentativa: a branca ou incruenta, a qual 
não resulta qualquer ferimento na víti-
ma, e a cruenta, quando a vítima sofre 
lesões.

De tal modo, conclui-se que o homicí-
dio tentado se configura quando o sujeito 
começa a praticar o verbo matar, utilizando 
ou não de todos ou meios necessários, no 
entanto, por circunstâncias estranhas a sua 
vontade, não consegue atingir seu objetivo, 
podendo a vítima ser atingida ou não. Con-
vém aqui ressaltar que o dolo da tentativa 
é o mesmo do crime consumado, ou seja, 
aquele que mata age com a mesma vonta-
de daquele que tenta matar.

Formas
O Código Penal brasileiro prevê vá-

rias modalidades de homicídio: homicí-
dio simples, homicídio privilegiado, ho-
micídio qualificado, homicídio culposo e 
feminicídio.

→ Homicídio simples: constitui o 
tipo básico fundamental e contém os 
componentes essenciais do crime.

→ Homicídio privilegiado: refere-
-se àquele cujos motivos determinantes 
conduziram a uma menor reprovação 
moral do agente.

→ Homicídio qualificado: é um tipo 
derivado do homicídio simples, mas tem 
certas circunstâncias agravantes que de-
monstram maior grau de criminalidade 
da conduta do agente.

→ Homicídio culposo: estabelece a 
modalidade culposa do delito, na qual o 
agente deu causa ao resultado por im-
prudência, negligência ou imperícia.

→ Feminicídio: cometido contra a 
mulher por razões da condição de sexo 
feminino.

CLASSIFICAÇÃO DE TIPOS CRI-
MINOSOS: CRIMINOSO NATO; 

CRIMINOSO OCASIONAL; 
CRIMINOSO HABITUAL OU 

PROFISSIONAL; CRIMINOSO 
PASSIONAL; CRIMINOSO ALIE-

NADO; CRIMINOSO MENOR 
(DELINQUÊNCIA JUVENIL); 

A MULHER CRIMINOSA

Classificação dos criminosos

O professor Afrânio Peixoto há mais 
de meio século ensinava na Faculdade 
de Direito da UERJ que classificação é 
“uma disposição de fatos ou de coisas, 
em certa ordem, (por classes) para melhor 
julgar-se da totalidade deles, e de cada 
um, nas suas relações com os demais”11.

É verdade que a classificação de 
criminosos oferece ampla utilidade 
criminológica, sobretudo nos aspectos 
atinentes a um diagnóstico correto, 
como também a um prognóstico 
delitivo, assumindo, portanto, papel 
preponderante na função ressocializadora 
do direito penal.

Assim, à terapêutica criminal (conjunto 
de medidas que visam reeducar o crimi-
noso) interessa conhecer os tipos de de-
linquentes, a fim de lhes traçar um perfil 
de ação.

Ressalte-se, por oportuno, que hoje em 
dia as classificações de criminosos perde-
ram um pouco da importância que cin-
tilavam em meados do século XX, alcan-

11  Filho, Nestor Sampaio Penteado. Manual 
Esquemático de Criminologia. Editora: Saraiva, 2ª 
edição, 2012.
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çando maior valor o chamado individual 
case study, que personalizou a casuística 
criminal, conforme alerta Hilário Veiga de 
Carvalho (1987).

Classificação etiológica de Hilário 
Veiga de Carvalho

Procurando fugir das classificações que 
levavam mais em conta a personalidade 
do autor, o festejado mestre Hilário Veiga 
de Carvalho propôs a famosa classificação 
etiológica de delinquentes, conforme a 
prevalência de fatores biológicos ou meso-
lógicos, a saber: biocriminoso puro; biocri-
minoso preponderante; biomesocriminoso; 
mesocriminoso preponderante; mesocrimi-
noso puro.

Biocriminosos puros (pseudocrimino-
sos)

São aqueles que apresentam apenas fa-
tores biológicos; aplicasse-lhes tratamento 
médico psiquiátrico em manicômio judi-
ciário; é o caso dos psicopatas ou epiléticos 
que, em crise, efetuam disparos de arma de 
fogo ou dos retardados mentais severos, 
esquizofrênicos e outros.

Biocriminosos preponderantes (difícil 
correção)

São aqueles que tendem ao delito motu 
próprio; neles já se apresentam alguns fato-
res mesológicos, porém em menor quanti-
dade; portadores de alguma anomalia bio-
lógica, insuficiente para desencadear a ofen-
siva criminosa, cedem a estímulos externos 
e a eles respondem facilmente (“a ocasião 
faz o ladrão”); sugere-se o tratamento em 
colônias disciplinares, casas de custódia ou 
institutos de trabalho, com assistência mé-
dico-psiquiátrica e eventual internação em 
hospital psiquiátrico, temporária ou defini-
tivamente, conforme o caso; reincidência 
potencial; engendram sequestros, roubos 
e/ou latrocínios, que “cometem por come-
ter”. Reincidentes com eficácia, por vezes 
ouvem vozes que os encorajam ao crime.

Biomesocriminosos (correção possí-
vel)

São aqueles que sofrem influências bio-
lógicas e do meio, mas é impossível decidir 
quais os fatores que mais pesam na conduta 
delituosa; reincidência ocasional; sustenta-se 
o tratamento em regime de reformatório 
progressivo e apoios médico e pedagógico; 
exemplo: o jovem, inconformado com a su-
jeição paterna, sonha com um carro (obje-
to do desejo) e, vivendo num ambiente em 
que vigoram a impunidade e o sucesso, vale 
qualquer preço, rouba um automóvel a mão 
armada.

Mesocriminosos preponderantes 
(correção esperada)

Em geral são tíbios no caráter; fraqueza 
da personalidade (eram chamados por 

Hilário Veiga de Carvalho de “Maria vai 
com as outras”); embora presentes ambos 
os fatores, os mesológicos ou ambientais 
são mais numerosos; reincidência excep-
cional; aponta-se o tratamento em colô-
nias, com apoio sociopedagógico.

Mesocriminosos puros
Nestes só atuam fatores mesológicos, 

isto é, do meio social; agem antissocial-
mente por força de ingerências do meio 
externo, tornando-se quase “vítimas das 
circunstâncias exteriores”, caso do bra-
sileiro que, a serviço no Oriente, é sur-
preendido bebendo pelas autoridades 
locais após o término de sua jornada de 
trabalho, apenado com chibatadas, por se 
tratar de ilícito naquele lugar. No Brasil, tal 
conduta é irrelevante para o direito penal. 
É o caso ainda do índio que, no seio do 
grupo “civilizado”, pratica ato tido como 
delituoso, mas aceito com normalidade 
em seu meio. São pseudocriminosos, 
tendo em vista que o crime emana ape-
nas do meio ambiente em que vivem.

Classificações de Cesare Lombroso, 
Enrico Ferri e Rafael Garófalo

Os três expoentes da Escola Positiva, 
cada qual a sua moda, todos influencia-
dos pela construção da teoria do crimi-
noso nato de Lombroso, elencaram suas 
classificações de delinquentes.

Classificação de Cesare Lombroso
Criminoso nato: influência biológica, 

estigmas, instinto criminoso, um selva-
gem da sociedade, o degenerado (cabe-
ça pequena, deformada, fronte fugidia, 
sobrancelhas salientes, maçãs afastadas, 
orelhas malformadas, braços compri-
dos, face enorme, tatuado, impulsivo, 
mentiroso e falador de gírias etc.).

Depois agregou ao conceito a epilep-
sia. Na verdade, Lombroso estudou as ca-
racterísticas físicas do criminoso, não em-
pregando a expressão “criminoso nato”, 
como se supõe, na lição autorizada de 
Newton e Valter Fernandes (2002). 

Criminosos loucos: perversos, loucos 
morais, alienados mentais que devem 
permanecer no hospício.

Criminosos de ocasião: predispostos 
hereditariamente, são pseudocrimino-
sos; “a ocasião faz o ladrão”; assumem 
hábitos criminosos influenciados por 
circunstâncias.

Criminosos por paixão: sanguíneos, 
nervosos, irrefletidos, usam da violên-
cia para solucionar questões passionais; 
exaltados.

Classificação de Enrico Ferri
Criminoso nato: degenerado, com os 

estigmas de Lombroso, atrofia do sen-
so moral (Macbeth, de Shakespeare); 
aliás, a expressão “criminoso nato” seria 
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de autoria de Ferri e não de Lombroso, 
como erroneamente se pensava

Criminoso louco: além dos alienados, 
também os semiloucos ou fronteiriços 
(Hamlet, de Shakespeare).

Criminoso ocasional: eventualmente 
comete crimes; “o delito procura o in-
divíduo”.

Criminoso habitual: reincidente na 
ação criminosa, faz do crime sua profis-
são; seria a grande maioria, a transição 
entre os demais tipos; começaria oca-
sionalmente até degenerar-se.

Criminoso passional: age pelo ímpe-
to, comete o crime na mocidade; próxi-
mo do louco, tempestade psíquica (Ote-
lo, de Shakespeare).

Classificação de Garófalo (que pro-
pôs a pena de morte sempiedade aos 
criminosos natos ou sua expulsão do 
país)

Criminosos assassinos: são 
delinquentes típicos; egoístas, seguem 
o apetite instantâneo, apresentam sinais 
exteriores e se aproximam dos selvagens 
e das crianças.

Criminosos enérgicos ou violentos: 
falta-lhes a compaixão; não lhes falta o 
senso moral; falso preconceito; há um 
subtipo, os impulsivos (coléricos).

Ladrões ou neurastênicos: não lhes 
falta o senso moral; falta-lhes probida-
de, atávicos às vezes; pequenez, face 
móvel, olhos vivazes, nariz achatado etc.

Classificação natural de Odon Ramos 
Maranhão Citando lição de Abrahamsen, 
o saudoso mestre da USP, Odon Ramos 
Maranhão ensina que “o ato criminoso 
é a soma de tendências criminais de um 
indivíduo com sua situação global, divi-
dida pelo acervo de suas resistências”.

 Na sistemática proposta, Odon ado-
tou uma classificação natural de crimi-
nosos, a saber:

Criminoso ocasional: personalidade 
normal, poderoso fator desencadean-
te, e ato consequente do rompimento 
transitório dos meios contensores dos 
impulsos. 

Criminoso sintomático: personalidade 
com perturbação transitória ou perma-
nente; mínimo ou nulo fator desenca-
deante; ato vinculado à sintomatologia 
da doença.

Criminoso caracterológico: personali-
dade com defeito constitucional ou for-
mativo do caráter; mínimo ou eventual 
fator desencadeante e ato ligado à na-
tureza do caráter do agente

A mulher criminosa12

No estudo da mulher criminosa, a 
beleza e a capacidade de sedução eram 
constantemente evocadas para justificar 
a periculosidade e a capacidade de co-
meter determinados delitos. Ou seja, no 
caso das mulheres, a depender do crime, 
associava-se a beleza ao perigo, uma vez 
que as mulheres mais atraentes teriam 
uma capacidade muito maior de ludibriar 
e enganar pessoas.

As prostitutas eram consideradas parte 
de um grupo com o maior índice de crimi-
nosas, muito estudadas pelos teóricos da 
época e muito temidas por grande parte 
da sociedade, sobretudo pelo seu poder 
de “enganação” e sedução. Ainda segun-
do Lombroso (1980) a mulher criminosa 
tem a aparência normal, diferente do ho-
mem criminoso, por isso a maior dificul-
dade em identificá-la.

Outro tipo de criminosa é o oposto da 
considerada mulher atraente, seria aque-
la com características físicas e compor-
tamentais masculinas. Ela seria perigosa 
então pela sua semelhança com o homem, 
ou seja, por ter rompido com o padrão de 
comportamento tradicional feminino.

Vê-se então que o chamado “desvio se-
xual”, seja ele quando a mulher apresenta-
va comportamento masculino ou quando 
tinha uma erotização exacerbada para os 
padrões sociais, representava um sinal de 
periculosidade. Segundo LIMA (1934):

Não passara desapercebido ao gênio 
fulgurante de Lombroso, quando estudou, 
magnificamente, a mulher criminosa, que 
esta, embora encarcerada, excluída, por 
completo, do convívio social, não deixa 
nunca de encontrar oportunidade para 
mostrar ao visitante, ao diretor do presidio, 
ou à sentinela de serviço, a madeixa mais 
graciosa de sua cabeça.

Na discussão sobre o perigo da mu-
lher atraente e bela, a figura da prostituta 
era sempre ressaltada e estudada pelos 
teóricos criminais. O interessante é notar 
que as prostitutas eram normalmente es-
tudadas como uma categoria a parte das 
mulheres.

Lombroso, por exemplo, pesquisava a 
presença dos estigmas atávicos em gru-
pos de mulheres e em grupos e prostitu-
tas e sempre encontrava os maiores índi-
ces no segundo. Não levava em conside-
ração, no entanto, assim como não o fez 
no estudo do homem criminoso, a carga 
de estigmas preconceituosos, a exclusão 
social que eram vítimas as prostitutas e 
sobretudo a possibilidade da existência 
de outros comportamentos, inclusive se-
xuais que não seguissem os padrões es-
tabelecidos para as mulheres. Segundo 
ARAÚJO (2007):
12  http://www.publicadireito.com.br/conpedi/
manaus/arquivos/anais/fortaleza/3310.pdf
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Das leis do Estado e da Igreja, com 

frequência bastante duras, à vigilância 
inquieta de pais, irmãos, tios, tutores, e 
à coerção informal, mas forte, de velhos 
costumes misóginos, tudo confluía para 
o mesmo objetivo: abafar a sexualidade 
feminina que, ao rebentar as amarras, 
ameaçava o equilíbrio doméstico, a segu-
rança do grupo social e a própria ordem 
das instituições civis e eclesiásticas.

A mulher tinha um conjunto de regras 
a serem seguidas para obedecer aos pa-
drões principalmente de esposa e mãe. 
A prostituta era vista como uma grande 
ameaça social porquanto disseminava 
um modelo de liberdade e sexualidade 
que deveriam ser eliminados para evi-
tar a repetição por outras mulheres. De 
acordo com COSTA (2004):

A corrupção da moral feminina pela 
mulher perdida fazia-se, em primeiro lu-
gar, pela exibição de seu comportamento 
sexualmente descontrolado. Mantendo 
relações sexuais por dinheiro e entregan-
do-se à masturbação, à sodomia, e práti-
cas antinaturais do gênero, a perdida era 
um manual vivo da forma ante- higiêni-
ca de ser mulher.

A questão da criminalidade feminina 
era tão ligada à prostituição que, so-
bretudo durante a virada do século XIX 
para o XX o controle penal era voltado 
com muito mais ênfase para esse grupo 
de mulheres, restando para as demais o 
controle social e familiar.

No Brasil, a partir da década de 30, 
esse controle pode ser confirmado pela 
nova legislação penal e pelas caracterís-
ticas das internas que frequentaram o 
primeiro cárcere de mulheres. De acor-
do com o Código Penal de 40, estabe-
leceu-se o delito de Vadiagem, art. 59 
“Entregar-se alguém habitualmente à 
ociosidade sendo válido para o trabalho 
sem ter renda que lhe assegure meios 
bastantes de subsistência, ou prover à 
própria subsistência mediante ocupação 
ilícita”. A pena prevista era de detenção 
de 15 dias a 3 meses.

Em realidade, apesar da prostituição 
não ser considerada crime, não era uma 
atividade lícita, razão pela qual era dada 
a legitimidade ao Estado de prender 
as mulheres que estivesses exercendo 
a prostituição em razão do delito de 
vadiagem. Nas décadas de 30 e 40 foi 
intenso, no Brasil, o combate à prosti-
tuição e a defesa dos ideais femininos.

Outro crime que vale a pena ser cita-
do é o de Contágio Venéreo que se con-
suma “com o simples fato da exposição 
a perigo de contágio”. Pena de deten-
ção de 3 meses a um ano ou multa.

Não resta dúvidas da relação desse 
crime com a atividade de prostituição, 
por essa razão, esses dois crimes foram 
os grandes responsáveis pela entrada 

de mulheres, a maioria prostitutas, na 
penitenciária recém inaugurada.

Segundo Lemos de Brito, o ideólogo 
por excelência da prisão feminina (Lima, 
1983), no relatório do Conselho Peni-
tenciário e da Inspetoria Geral Peniten-
ciária (1942):

A campanha contra os antros de pros-
tituição levado a cabo pelo Chefe de Polí-
cia com apreciável energia (...) acabando 
por criar a necessidade de se pôr à dis-
posição dessa alta autoridade um local 
em que recolhessem as recalcitrantes ou 
aquelas que não tivessem para onde ir, 
voltando o coronel Etchegoyen suas vis-
tas para a Penitenciária de Mulheres re-
cém inaugurada em Bangu.

A primeira penitenciária do Brasil, a 
atual Talavela Bruce, foi criada em 1042, 
pelo Decreto Lei 3971 de 24.12.1941, 
no Rio de Janeiro, então Distrito Fede-
ral, fruto das mudanças legais ocorridas 
no período que buscavam, com relação 
à mulher, dar um tratamento adequado 
que pudesse recuperá-las, além de se-
pará-las dos homens para a preserva-
ção da paz e da ordem. Segundo Lima 
(1983):

De fato, é um sentido de preservação 
da paz e segurança interna do presídio 
masculino que está na raiz da criação 
da prisão feminina, muito mais que uma 
genuína preocupação com o prisioneiro, 
ou seja, o princípio da separação legal 
da massa carcerária por sexo é um prin-
cípio relativo à ordem interna da prisão 
masculina (...) O princípio da separação 
vem então interferir sobre uma realida-
de, já secular, onde vigorava seu oposto; 
além da promiscuidade sugerida pela 
coabitação num mesmo cárcere, de ho-
mens e mulheres, não existia nenhuma 
separação determinada pela natureza do 
crime: condenadas, processadas e detidas 
viviam no mesmo recinto.

Nesse período, o número de mulhe-
res condenadas não superava os 6% de 
homens encarcerados. No entanto, a 
massa de mulheres que ingressava no 
sistema era muito maior, em virtude das 
prisões preventivas e para averiguações 
criadas também pela nova lei. Não res-
tam dúvidas com relação à estatística 
penitenciária, que as mulheres sempre 
foram minoria nos estabelecimentos 
prisionais, no entanto, esse fato pare-
ce que não se deve a questões ligadas 
à sua suposta “natureza dócil”, mas por 
razões relacionadas ao nosso modelo 
de construção social. Ainda segundo 
LIMA (2007),

O que se afirma é que a mulher crimi-
nosa tem sim seu percentual reduzido em 
face de todo o contingente de criminosos, 
contudo, isso se dá menos por diferenças 
anatômicas ou psicológicas e mais por 
conta dessa condição social, por causa 
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desse estereótipo tão bem urdido e calci-
ficado no tempo por um sexismo religioso 
e cultural.

No entanto, a despeito das estatísti-
cas criminais, alguns estudiosos, inclu-
sive brasileiros, no início do século XX, 
questionavam a assertiva de que as mu-
lheres cometiam menos ações crimino-
sas que os homens. Um desses teóricos, 
Afrânio Peixoto, afirmava que existem 
crimes próprios das mulheres, tais quais 
o infanticídio, abortos, envenenamentos 
que ficaram sempre impunes, por serem 
ignorados ou desconhecidos.

O próprio Afrânio ressaltou que, 
como as mulheres eram mais presentes 
na esfera doméstica acabavam pratican-
do crimes que quase nunca eram detec-
tados (PEIXOTO, 1933). Apesar de ten-
tativas de estudar a mulher criminosa, o 
grande foco dos estudos criminológicos 
sempre foi no homem, deixando a mu-
lher como uma exceção à personalidade 
voltada para o delito.

De acordo com LEMGRUBER (1999), 
“é possível dizer que à medida em que 
as disparidades sócio-econômico-estru-
turais entre os sexos diminuem, há um 
aumento recíproco da criminalidade fe-
minina”. A mesma autora continua:

Os teóricos que acreditam numa re-
lação causal entre o Movimento de Li-
bertação das Mulheres e o aumento de 
criminalidade feminina, ignoram que 
as mudanças materiais e estruturais na 
vida das mulheres não estão meramente 
ligadas à luta pela igualdade entre os se-
xos, mas à própria demanda pela mão de 
obra feminina no mercado de trabalho, 
principalmente em épocas de crise ou de 
expansão econômica.

A partir da revolução feminista, da in-
trodução da figura feminina no mercado 
de trabalho e da quantidade de famílias 
chefiadas pela mulher, houve um au-
mento na criminalidade feminina, levan-
do a criação de presídios especializados. 
De acordo com CALEIRO (2002):

Desmistificar estereótipos femininos 
de docilidade, submissão, mãe exemplar 
e esposa dedicada permitiu o reconheci-
mento das mulheres como sujeitos histó-
ricos capazes de adequar comportamen-
tos idealizados com atitudes alternativas 
e estratégias de sobrevivência, resistência 
e rebeldia, sem, contudo, tentar eximi-las 
de seu papel de criminosas.

Ainda assim, o número de mulheres 
inseridas no sistema penal era muito 
menor que o de homens, mas já era 
visto como uma grande ameaça social 
e providências deveriam ser tomadas 
pelo Governo.

Dessa forma, a primeira penitenciária 
de mulheres ficou sob a administração 
da Congregação de Nossa Senhora do 
Bom Pastor d’Angeles e deveria fun-

cionar com uma espécie de Internato 
Convento, onde as mulheres pudessem 
recuperar, através da religião e dos bons 
costumes, a possibilidade de viver em 
sociedade e incorporar os “ideais femi-
ninos” que foram usurpados pelo crime.

Essa administração perdurou até 
1955, quando o formato da penitenciá-
ria foi revisto e incorporados padrões de 
política criminal

.
AS ATIVIDADES REPRESSIVAS, 

PREVENTIVAS E EDUCACIONAIS 
PARA DIMINUIR OS ÍNDICES DE 

CRIMINALIDADE

O Estado Democrático de Direito, a 
prevenção e a repressão da infração 
penal

O Estado Democrático de Direito, que 
significa a exigência de reger-se pelo Di-
reito e por normas democráticas, com 
eleições livres, periódicas e pelo povo 
bem como o respeito das autoridades 
públicas aos direitos e garantias funda-
mentais, proclamado no caput do artigo 
1º da Constituição Federal de 1988, ado-
tou, igualmente em seu parágrafo único, 
o denominado princípio democrático, ao 
afirmar que “todo poder emana do povo, 
que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição”13.

O termo “Estado democrático de di-
reito” conjuga dois conceitos distintos 
que, juntos, definem a forma de meca-
nismos tipicamente assumidos pelo Es-
tado de inspiração ocidental. Cada um 
destes termos possui sua própria defi-
nição técnica, mas, neste contexto, re-
ferem-se especificamente a parâmetros 
de funcionamento do Estado Ocidental 
moderno. Em sua origem grega, “demo-
cracia” quer dizer “governo do povo”. 
No sistema moderno, no entanto, não 
é possível que o povo governe propria-
mente (o que significaria uma democra-
cia direta). Assim, os atos de governo 
são exercidos por membros do povo 
ditos “politicamente constituídos”, por 
meio de eleição. 

No Estado Democrático Brasileiro, as 
funções típicas e indelegáveis do Esta-
do são exercidas por indivíduos eleitos 
pelo povo para tanto, de acordo com 
regras pré-estabelecidas que regerão o 
pleito eleitoral. O aspecto do termo “de 
Direito” refere-se a que tipo de direito 
exercerá o papel de limitar o exercício 
do poder estatal. 

No Estado democrático de direito, 
apenas o direito positivo (isto é, aquele 
que foi codificado e aprovado pelos ór-

13  Alexandre de Moraes. Direito Constitucio-
nal. 21ª Ed. São Paulo: Jurídico Atlas, 2007. p 125
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gãos estatais competentes, como o Po-
der Legislativo) poderá limitar a ação es-
tatal, e somente ele poderá ser invocado 
nos tribunais para garantir o chamado 
“império da lei”. Todas as outras fontes 
de direito, como o Direito Canônico ou 
o Direito natural, ficam excluídas, a não 
ser que o direito positivo lhes atribua 
esta eficácia, e apenas nos limites esta-
belecidos pelo último.

Nesse contexto, destaca-se o papel 
exercido pela Constituição. Nela deli-
neiam-se os limites e as regras para o 
exercício do poder estatal (onde se ins-
crevem os chamados “Direitos e Garan-
tias fundamentais”), e, a partir dela, e 
sempre a tendo como baliza, redige-se 
o restante do chamado “ordenamento 
jurídico”, isto é, o conjunto das leis que 
regem uma sociedade. 

O Estado democrático de direito não 
pode prescindir da existência de uma 
Constituição. No entanto, toda a con-
ceitualização não deverá restringir o 
elemento democrático à limitação do 
poder estatal e a democracia ao insti-
tuto da representação política. Esta, em 
virtude de seus inúmeros defeitos, não 
pode fundamentar o Estado Democráti-
co de Direito, pelo menos não como ele 
deveria ser, já que o princípio democrá-
tico não se reduz a um método de esco-
lha dos governantes pelos governados.

A Criminologia deve buscar as res-
postas sobre as causas que levam as 
pessoas a praticarem os delitos, segun-
do Rousseau, a Criminologia deveria 
procurar a causa do delito na sociedade. 
Cesar Lombroso chegou a pensar que 
o criminoso já nascia com o estigma da 
criminalidade, sendo denominado de 
criminoso nato.

O crime se trata de um fenômeno 
mundial e intrínseco ao ser humano. A 
sociedade não pode ver o crime crescer 
e ficar de braços cruzados, mas infeliz-
mente, por mais que órgãos estatais 
procurem proteger as pessoas, as vio-
lências físicas e psíquicas estão aumen-
tando, provocando os mais diversos 
danos pessoais e materiais, podendo 
destruir sonhos e projetos de vida.

Em parcas palavras, Penteado Filho 
define prevenção como sendo um con-
junto de ações que visam evitar a ocor-
rência do delito, proporcionando a ma-
nutenção da paz e a harmonia social.14

Segundo os escritores Nestor Sam-
paio Penteado Filho, Paulo Argarate 
Vasques e Ugo Osvaldo Frugoli, ao es-
creverem a obra Coleção Preparatória 
para Concurso de Delegado de Polícia, 
editora Saraiva, São Paulo, 2014:

14  PENTEADO FILHO, Nestor Sampaio. 
Manual esquemático de criminologia. São Paulo: 
Saraiva, 2010.

Sustenta-se que o crime não é uma 
doença, mas sim um grave problema 
da sociedade que deve ser resolvido 
por ela. A Criminologia moderna defen-
de a ideia de que o delito assume um 
papel mais complexo, de acordo com a 
dinâmica de seus protagonistas (autor, 
vítima e comunidade), assim como pelos 
fatores de convergência social.

Enquanto a Criminologia clássica vis-
lumbra o crime como um enfrentamento 
da sociedade pelo criminoso (luta do bem 
contra o mal), numa forma minimalista do 
problema, a Criminologia moderna obser-
va o delito de maneira ampla e interativa, 
como um ato complexo em que os custos 
da reação social também são demarca-
dos.

No Estado Democrático de Direito em 
que vivemos a prevenção criminal é inte-
grante da “agenda federativa”, passando 
por todos os setores do Poder Público e 
não apenas pela Segurança Pública e pelo 
Judiciário. Ademais, no modelo federativo 
brasileiro a União, os Estados, o Distrito 
Federal e, sobretudo, os municípios de-
vem agir conjuntamente visando à redu-
ção criminal (art. 144, caput, da Constitui-
ção Federal).

A prevenção delituosa alcança, portan-
to, as ações dissuasórias do delinquente, 
inclusive com parcela intimidativa da pena 
cabível ao crime em via de ser cometido; 
a alteração dos espaços físicos e urbanos 
com novos desenhos arquitetônicos, au-
mento de iluminação pública etc. (neoe-
cologismo + neorretribucionismo), bem 
como atitudes visando impedir a rein-
cidência (reinserção social, fomento de 
oportunidades laborais etc.)

O Estado utiliza-se de duas medidas de 
prevenção, uma que atinge diretamente o 
delito e a outra que atinge indiretamen-
te. As ações indiretas buscam solucionar 
os crimes, de maneira intensa e extensa, 
erradicando ou diminuindo as causas de 
produção dos delitos. Estas ações agem 
no indivíduo e no meio social em que 
vive, sendo denominado pela Criminolo-
gia Moderna como prevenção primária e 
terciária.

As ações diretas recaem sobre a infra-
ção penal. Aqui o Estado age diretamente, 
através da investigação, repressão que se 
dará com as operações policiais, a aber-
tura de Inquérito Policial, o oferecimento 
da peça acusatória em juízo, a deflagração 
do processo criminal e a sentença penal 
condenatória. Estas ações direitas são co-
nhecidas como Criminologia de preven-
ção secundária.

São diferentes níveis de prevenção:

- Prevenção Primária: é uma ação 
indireta ao delito, que vai na raiz do 
conflito antes que o crime aumente 
ainda mais, obrigando o Estado a 
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criar os direitos sociais, através dos 
instrumentos constitucionais e legais. 
Geralmente, estas ações são onerosas, 
com reflexo a médio e longo prazo, está 
voltada à segurança e qualidade de vida.

- Prevenção Secundária: são ações 
que estão voltadas a sociedade, em 
condições de vulnerabilidade criminal, 
com propensão a delinquir. Baseado 
nisto, algumas ações devem ser melhor 
executadas, como por exemplo com a 
reurbanização de certos bairros para que 
seja efetuado seu controle, tendo reflexos 
a curto e médio prazos;

- Prevenção Terciária: visa não permi-
tir que o recluso volte a delinquir. Contu-
do, este tipo de prevenção possui altos ní-
veis de ineficácia, pela omissão estatal em 
pôr em prática os direitos e deveres legais 
dos apenados e a mitigação da estigmati-
zação por que passa o egresso do sistema 
prisional. Realiza-se por meio de medidas 
socioeducativas como a laborterapia, a li-
berdade assistida etc

- Prevenção geral e específica: A 
prevenção geral permite que a pena seja 
dirigida à sociedade, tentando intimidar 
as pessoas que queiram cometer crimes, 
delinquir, como por exemplo com as san-
ções condenatórias que serão impostas 
ao transgressor.

Já a prevenção especial volta-se para o 
fato de que o delito é instigado por fato-
res endógenos e exógenos, de modo que 
busca a recuperação do indivíduo que foi 
condenado. A prevenção especial, por 
seu turno, também pode ser vista sob as 
formas negativa e positiva15.

Na prevenção especial negativa exis-
te uma espécie de neutralização do au-
tor do delito, que se materializa com a 
segregação no cárcere. Essa retirada 
provisória do autor do fato do convívio 
social impede que ele cometa novos de-
litos, pelo menos no ambiente social do 
qual foi privado.

Por meio da prevenção especial po-
sitiva a finalidade da pena consiste em 
fazer com que o autor desista de come-
ter novas infrações, assumido caráter 
ressocializador e pedagógico.

Ao tratarmos da prevenção criminal 
como matéria estatal multisetorial, de-
vemos pensar que a problemática crimi-
nal está baseada nos problemas sociais, 
passando por todos os setores referen-
tes ao Poder Público (multisetoriedade 
estatal na aplicação de políticas públicas 
de segurança). Saindo dos órgãos que 

15  Penteado, Filho Nestor Sampaio; Vas-
ques, Paulo Argarate e Frugoli Ugo Osvaldo, ao es-
creverem a obra Coleção Preparatória para Concurso 
de Delegado de Polícia, editora Saraiva, São Paulo, 
2014:

compõem a Segurança Pública ou pelo 
Poder Judiciário, serão corresponsáveis 
os entes públicos pertencentes aos ní-
veis federal, estadual e municipal, além 
do cidadão comum.

Uma das formas de prevenção será 
com o aumento de bairros iluminados, 
policiais que fiquem nas portas das es-
colas cuidando para que os estudantes 
estejam saindo com proteção, obser-
vando o fluxo de pessoas que se encon-
trem pelas redondezas, até mesmo com 
um maior número de vagas de trabalho, 
o que permite que muitos deixem de 
delinquir para sua própria sobrevivência.

Desta forma, o penalismo não será 
o único instrumento capaz de prevenir 
a criminalidade, e o que se busca é a 
mudança para o prevencionismo crimi-
nal, diferentemente da Teoria da Reação 
Social, onde o Ciclo de Persecução Crimi-
nal não passa de corredor estigmatizante. 
Passamos a entender melhor o que traz a 
Teoria da Reação Social:

A ocorrência de ação criminosa gera 
uma reação social (estatal) em sentido 
contrário, no mínimo proporcional àquela. 
Da evolução das reações sociais ao crime 
prevalecem hodiernamente três modelos: 
dissuasório, ressocializador e restaurador 
(integrador):16

1) Modelo dissuasório (direito penal 
clássico): repressão por meio da punição 
ao agente criminoso, mostrando a todos 
que o crime não compensa e gera castigo. 
Aplica-se a pena somente aos imputáveis 
e semi-imputáveis, pois aos inimputáveis 
se dispensa tratamento psiquiátrico.

2) Modelo ressocializador: intervém 
na vida e na pessoa do infrator, não ape-
nas lhe aplicando uma punição, mas tam-
bém lhe possibilitando a reinserção social. 
Aqui a participação da sociedade é rele-
vante para a ressocialização do infrator, 
prevenindo a ocorrência de estigmas.

3) Modelo restaurador (integrador): 
recebe também a denominação “justiça 
restaurativa” e procura restabelecer, da 
melhor maneira possível, o status quo.

A Justiça Restaurativa como meio de 
prevenção criminal, além da interação dos 
órgãos públicos e dos cidadãos com os 
problemas sociais, vem se desenvolvendo 
cada vez mais.

Saliba ressalta que a restauração se tra-
ta, sobretudo, de um processo voluntário, 
distinguindo-se do modelo vingativo 
que é adotado pela Justiça Retributiva”.

16  Penteado, Filho Nestor Sampaio; Vas-
ques, Paulo Argarate e Frugoli Ugo Osvaldo, ao es-
creverem a obra Coleção Preparatória para Concurso 
de Delegado de Polícia, editora Saraiva, São Paulo, 
2014:
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Além disso, são adotadas medidas 

restauradoras em base na comunicação 
não violenta, permitindo o uso da me-
diação, a conciliação e reuniões coleti-
vas abertas à participação de pessoas da 
família e da comunidade.

O papel da educação e da forma-
ção do indivíduo na redução da crimi-
nalidade e da violência17

A educação e a formação para a ci-
dadania responsável constituem fortes 
aliados no processo de afastamento do 
indivíduo da prática de crimes e, conse-
quentemente, na redução da criminalida-
de. Trata-se aqui de processos de sociali-
zação presentes, mesmo que de maneira 
indireta, em programas preventivos como 
os citados no capítulo anterior e, de forma 
mais explícita, no sistema educacional em 
suas atividades rotineiras.

Neste capítulo pretende-se defender a 
tese de que a participação da escola na 
formação do indivíduo deve ser ampliada, 
como forma de distanciá-lo da criminali-
dade.

Na fundamentação desta tese, parte-
-se de conceitos gerais, como o de edu-
cação, até chegar a um ponto específico, 
ou seja, a proposta de criação e inserção 
de disciplina relacionada à segurança 
pública nas matrizes curriculares da es-
cola brasileira, desde os anos iniciais.

Parte-se, por exemplo, de análises 
mais amplas, como do sociólogo alemão 
Max Weber que, ao analisar a dinâmica 
do convívio em sociedades modernas, 
incluiu a escola como instituição que 
tem como uma de suas funções primor-
diais reproduzir o sistema de domina-
ção. Em que pese a força da expressão 
“reproduzir o sistema de dominação”, o 
sistema escolar é responsável por legiti-
mar culturas e influenciar a ordem social 
de uma nação. Weber ressalta, ainda, 
que a dominação, articulada nos pro-
cessos de socialização que ocorrem na 
escola, influencia a formação do caráter 
dos jovens.

O âmbito da influência com caráter 
de dominação sobre as relações sociais 
e os fenômenos culturais é muito maior 
do que parece à primeira vista. Por 
exemplo, é a dominação que se exerce 
na escola que se reflete nas formas de 
linguagem oral e escrita consideradas 
ortodoxas. Os dialetos que funcionam 
como linguagem oficial das associações 
políticas autocéfalas, portanto, de seus 
regentes, vieram a ser formas ortodoxas 
de linguagem oral e escrita e levaram 
às separações ‘nacionais’ (por exemplo, 
entre a Alemanha e a Holanda). Mas a 

17  https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/
BUOS-9BDH2V/1/monografia_haroldo__educa__o_
formal_e_preven__o_da_criminalidade___uma__an_
lise_do_caso_brasileiro.pdf

dominação exercida pelos pais e pela 
escola estende-se para muito além da 
influência sobre aqueles bens culturais 
(aparentemente apenas) formais até a 
formação do caráter dos jovens e com 
isso dos homens (WEBER, 1994).

 É nesta formação que o Estado pode 
intervir positivamente, a fim de parti-
cipar da educação de seus cidadãos, 
conscientizando-os de suas responsabi-
lidades referentes à segurança pública.

A educação é crucial para a forma-
ção do indivíduo e influencia seus atos e 
atitudes no decorrer de toda a vida. No 
Brasil, o educador Paulo Freire defendia 
uma educação transformadora da rea-
lidade conhecida. Para ele, era possível 
transformar a realidade, por mais injusta e 
desigual que fosse. Mas, a seu ver, para se 
conseguir transformá-la, era necessária uma 
educação com conteúdo crítico, libertador, 
que mostrasse a cada um a possibilidade de 
mudança.

Segundo Paulo Freire, “trata-se de 
aprender a ler a realidade (conhece-la), não 
apenas para adaptar-se, mas para poder re-
criá-la e transformá-la”. Em seu método de 
educação, a aprendizagem é o meio para 
transformar a realidade, com consciência. 
Primeiro, o educando deve adquirir a capa-
cidade de “ler o mundo à sua volta”, para 
depois transformá-lo. É exatamente ao sa-
ber “ler a realidade”, consciente de sua res-
ponsabilidade e de seu papel na sociedade, 
que este indivíduo não se sentirá motivado 
para envolver-se com o crime, seja como víti-
ma, seja como autor.

No pensamento pedagógico de Paulo 
Freire, o mundo e o homem estão em cons-
tante interação e transformação. Uma escola 
transformadora não é apenas aquela que bus-
ca sempre estar em sintonia com o contexto 
atual da sociedade, mas é, principalmente, a 
que conscientiza cada indivíduo (aluno) da 
importância de seus atos, para o bem da co-
letividade.

É por isso que faz sentido propor que o 
ensino escolar seja adequado à realidade e às 
necessidades básicas do cidadão brasileiro, 
tais como se configuram atualmente. Como 
exemplos, pode-se lembrar aqui a educação 
para o trânsito, informações sobre os crimes 
cibernéticos, violência doméstica, drogas, 
dentre outros.

A segurança pública deve ser incluída 
nesta lista, pois é hoje uma necessidade 
prioritária que interfere em todas as demais 
facetas da ordem social.

O papel da educação na socialização 
do indivíduo

Para compreender a função da educação 
na formação e socialização do indivíduo, é 
necessário compreender inicialmente o 
sentido deste processo social e o modo 
como a educação formal é valorizada 
em diferentes culturas.
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Neste propósito, ao buscar na lite-

ratura o que se entende por educação, 
verifica-se que há várias definições. Al-
gumas são claramente influenciadas 
pela vivência e perspectiva profissional 
do autor.

Algumas definições são bastante uni-
versais, como a do filósofo e economis-
ta inglês Stuart Mill, um dos pensadores 
liberais mais influentes do século XIX. 
Para ele, a educação seria:

...Tudo aquilo que fazemos por nós 
mesmos, e tudo aquilo que os outros in-
tentam fazer com o fim de aproximar-nos 
da perfeição de nossa natureza. Em sua 
mais larga acepção, compreende mesmo 
os efeitos indiretos, produzidos sobre o 
caráter e sobre as faculdades do homem, 
por coisas e instituições cujo fim próprio é 
inteiramente outro: pelas leis, formas de 
governo, pelas artes industriais, ou ainda, 
por fatos físicos independentes da vonta-
de do homem, tais como o clima, o solo, 
a posição geográfica. (Pereira e Foracchi, 
1976).

Outras são mais específicas, como a de 
Paulo Freire, que enfatizou a importância 
da ética no processo educativo. Apesar de 
referir-se à prática docente, Freire ressal-
tou que “educar é substantivamente for-
mar”. Segundo este pensador:

Não é possível pensar os seres humanos 
longe, sequer, da ética, quanto mais fora 
dela. Estar longe ou pior, fora da ética, 
entre nós, mulheres e homens, é uma 
transgressão. É por isso que transformar 
a experiência educativa em puro 
treinamento é amesquinhar o que há de 
fundamentalmente humano no exercício 
educativo: o seu caráter formador. Se se 
respeita a natureza do ser humano, o 
ensino dos conteúdos não pode dar-se 
alheio à formação moral do educando. 
Educar é substantivamente formar. (FREI-
RE, 1996)

O objetivo desta reflexão sobre o 
termo educação não é encontrar uma 
definição ideal e definitiva. A educação, 
como processo social, varia bastante, 
primeiramente pelas diversas formas 
e maneiras que dão origem a diversos 
sistemas nacionais de educação; depois, 
varia de indivíduo para indivíduo, pois 
há de se considerar, e muito, a indivi-
dualidade quando se fala em educação. 
Varia, também, de acordo com o lugar, o 
tempo, as condições socioeconômicas, 
dentre outros fatores.

No entanto, apesar de todos esses 
fatores que influenciam e determinam 
as características da educação de um 
determinado povo, há sempre um ob-
jetivo comum em qualquer processo 
educativo: o de fazer com que o indi-
víduo se desenvolva intelectualmente e 
se adapte e conviva harmonicamente na 
sociedade da qual ele faz parte.

Para atingir esse objetivo, são transmiti-
dos de geração para geração os costumes, 
as práticas, os valores e conhecimentos 
existentes em determinada sociedade e que 
esta julga necessários para manter sua iden-
tidade e continuidade.

Porém, só se atingirá a harmonia cole-
tiva se houver algum modo de condução 
da educação de cada indivíduo. Por exem-
plo, não há como querer uma sociedade 
justa, democrática, solidária e racional se 
na formação e na educação de cada um 
dos indivíduos que a compõem não fo-
rem introduzidos esses valores.

Portanto, fixar a importância formativa 
da educação na socialização do indiví-
duo é ponto crucial para se acompanhar 
o que é proposto nesta monografia, a 
saber, que ações na área da educação 
escolar podem influenciar positivamen-
te na formação dos cidadãos e, conse-
quentemente, melhorar o componente 
de coesão social e de valorização cívica 
da segurança pública.

Anotações
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DA SEGURANÇA PÚBLICA: 
ART. 144

CAPÍTULO III
DA SEGURANÇA PÚBLICA

Fique Atento!

Órgãos da segurança pública
A segurança pública efetiva-
-se por meio dos seguintes 
órgãos:
- Polícia Federal
- Polícia rodoviária federal
- Polícia ferroviária federal 
- Polícias civis 

Forças Auxiliares
- Polícias militares 
- Corpos de bombeiros mili-
tares 

Competência municipal
Importante lembrar que os 
Municípios poderão constituir 
guardas municipais destina-
das à proteção de seus bens, 
serviços e instalações, con-
forme dispuser a lei e a se-
gurança viária, exercida para 
a preservação da ordem pú-
blica e da incolumidade das 
pessoas e do seu patrimônio 
nas vias públicas compreende 
a educação, engenharia e fis-
calização de trânsito, além de 
outras atividades previstas em 
lei, que assegurem ao cidadão 
o direito à mobilidade urbana 
eficiente; e compete, no âm-
bito dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, aos 
respectivos órgãos ou entida-
des executivos e seus agentes 
de trânsito, estruturados em 
Carreira, na forma da lei.
Dispositivos constitucionais 
pertinentes ao tema:

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.

VI - polícias penais federal, estaduais 
e distrital.           (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 104, de 2019)

§ 1º A polícia federal, instituída por 
lei como órgão permanente, organizado 
e mantido pela União e estruturado em 
carreira, destina-se a:»         (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998)

I - apurar infrações penais contra 
a ordem política e social ou em detri-
mento 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 re-
pressão uniforme, segundo se dispuser 
em lei;

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito 
de entorpecentes e drogas afins, o con-
trabando e o descaminho, sem prejuízo 
da ação fazendária e de outros órgãos 
públicos nas respectivas áreas de com-
petência;

III - exercer as funções de polícia 
marítima, aeroportuária e de frontei-
ras;         (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)

IV - exercer, com exclusividade, as 
funções de polícia judiciária da União.

§ 2º A polícia rodoviária federal, 
órgão permanente, organizado e 
mantido pela União e estruturado em 
carreira, destina-se, na forma da lei, ao 
patrulhamento ostensivo das rodovias 
federais.         (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 3º A polícia ferroviária federal, 
órgão permanente, organizado e 
mantido pela União e estruturado em 
carreira, destina-se, na forma da lei, ao 
patrulhamento ostensivo das ferrovias 
federais.         (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 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.

DIA 09: SEGURANÇA PÚBLICA
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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.

§ 5º-A. Às polícias penais, vinculadas 
ao órgão administrador do sistema penal 
da unidade federativa a que pertencem, 
cabe a segurança dos estabelecimentos 
penais.            (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 104, de 2019)

§ 6º As polícias militares e os corpos 
de bombeiros militares, forças auxiliares 
e reserva do Exército subordinam-se, 
juntamente com as polícias civis e as 
polícias penais estaduais e distrital, aos 
Governadores dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios.            (Redaç
ão dada pela Emenda Constitucional nº 
104, de 2019)

§ 7º A lei disciplinará a organização 
e o funcionamento dos órgãos 
responsáveis pela segurança pública, de 
maneira a garantir a eficiência de suas 
atividades.       (Vide Lei nº 13.675, de 
2018)    Vigência

§ 8º Os Municípios poderão constituir 
guardas municipais destinadas à 
proteção de seus bens, serviços e 
instalações, conforme dispuser a 
lei.   (Vide Lei nº 13.022, de 2014)

§ 9º A remuneração dos servidores 
policiais integrantes dos órgãos 
relacionados neste artigo será fixada na 
forma do § 4º do art. 39.         (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998)

§ 10. A segurança viária, exercida 
para a preservação da ordem 
pública e da incolumidade das 
pessoas e do seu patrimônio nas vias 
públicas:         (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 82, de 2014)

I - compreende a educação, enge-
nharia e fiscalização de trânsito, além de 
outras atividades previstas em lei, que 
assegurem ao cidadão o direito à mobi-
lidade urbana eficiente; e         (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 82, de 
2014)

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.          (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 82, de 2014)

LEI N. 11.530/2007 – PRONASCI

LEI Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO 
DE 2007.

Institui o Programa Nacional de Se-
gurança Pública com Cidadania - PRO-
NASCI e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLI-
CA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o  Fica instituído o Programa 
Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania - PRONASCI, a ser 
executado pela União, por meio da 
articulação dos órgãos federais, em 
regime de cooperação com Estados, 
Distrito Federal e Municípios e com 
a participação das famílias e da 
comunidade, mediante programas, 
projetos e ações de assistência técnica e 
financeira e mobilização social, visando 
à melhoria da segurança pública.

Art. 2o  O Pronasci destina-se a 
articular ações de segurança pública 
para a prevenção, controle e repressão 
da criminalidade, estabelecendo 
políticas sociais e ações de proteção 
às vítimas. (Redação dada pela Lei nº 
11.707, de 2008)

Art. 3o  São diretrizes do Pronasci:
I - promoção dos direitos humanos, 

intensificando uma cultura de paz, de 
apoio ao desarmamento e de combate 
sistemático aos preconceitos de gênero, 
étnico, racial, geracional, de orientação 
sexual e de diversidade cultural; (Reda-
ção dada pela Lei nº 11.707, de 2008)

II - criação e fortalecimento de redes 
sociais e comunitárias; (Redação dada 
pela Lei nº 11.707, de 2008)

III - fortalecimento dos conselhos 
tutelares; (Redação dada pela Lei nº 
11.707, de 2008)

IV - promoção da segurança e da 
convivência pacífica; (Redação dada 
pela Lei nº 11.707, de 2008)

V - modernização das instituições de 
segurança pública e do sistema prisio-
nal; (Redação dada pela Lei nº 11.707, 
de 2008)

VI - valorização dos profissionais de 
segurança pública e dos agentes peni-
tenciários; (Redação dada pela Lei nº 
11.707, de 2008)

VII - participação de jovens e adoles-
centes, de egressos do sistema prisional, 
de famílias expostas à violência urbana 
e de mulheres em situação de violên-
cia; (Redação dada pela Lei nº 11.707, 
de 2008)

VIII - ressocialização dos indivíduos 
que cumprem penas privativas de liber-
dade e egressos do sistema prisional, 
mediante implementação de proje-
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tos educativos, esportivos e profissio-
nalizantes; (Redação dada pela Lei nº 
11.707, de 2008)

IX - intensificação e ampliação das 
medidas de enfrentamento do crime 
organizado e da corrupção policial; (Re-
dação dada pela Lei nº 11.707, de 2008)

X - garantia do acesso à justiça, es-
pecialmente nos territórios vulnerá-
veis; (Redação dada pela Lei nº 11.707, 
de 2008)

XI - garantia, por meio de medidas de 
urbanização, da recuperação dos espa-
ços públicos; (Redação dada pela Lei nº 
11.707, de 2008)

XII - observância dos princípios e di-
retrizes dos sistemas de gestão descen-
tralizados e participativos das políticas 
sociais e das resoluções dos conselhos 
de políticas sociais e de defesa de direi-
tos afetos ao Pronasci; (Redação dada 
pela Lei nº 11.707, de 2008)

XIII - participação e inclusão em pro-
gramas capazes de responder, de modo 
consistente e permanente, às demandas 
das vítimas da criminalidade por inter-
médio de apoio psicológico, jurídico e 
social; (Incluído pela Lei nº 11.707, de 
2008)

XIV - participação de jovens e adoles-
centes em situação de moradores de rua 
em programas educativos e profissiona-
lizantes com vistas na ressocialização e 
reintegração à família; (Incluído pela Lei 
nº 11.707, de 2008)

XV - promoção de estudos, pesquisas 
e indicadores sobre a violência que con-
siderem as dimensões de gênero, étni-
cas, raciais, geracionais e de orientação 
sexual; (Incluído pela Lei nº 11.707, de 
2008)

XVI - transparência de sua execução, 
inclusive por meios eletrônicos de aces-
so público; e (Incluído pela Lei nº 11.707, 
de 2008)

XVII - garantia da participação da so-
ciedade civil. (Incluído pela Lei nº 11.707, 
de 2008)

Art. 4o  São focos prioritários dos 
programas, projetos e ações que 
compõem o Pronasci:

I - foco etário: população juvenil de 15 
(quinze) a 24 (vinte e quatro) anos; (Re-
dação dada pela Lei nº 11.707, de 2008)

II - foco social: jovens e adolescen-
tes egressos do sistema prisional ou em 
situação de moradores de rua, famílias 
expostas à violência urbana, vítimas da 
criminalidade e mulheres em situação 
de violência; (Redação dada pela Lei nº 
11.707, de 2008)

III - foco territorial: regiões metro-
politanas e aglomerados urbanos que 
apresentem altos índices de homicídios 
e de crimes violentos; e (Redação dada 
pela Lei nº 11.707, de 2008)

IV - foco repressivo: combate ao cri-
me organizado.(Redação dada pela Lei 
nº 11.707, de 2008)

Art. 5o  O Pronasci será executado 
de forma integrada pelos órgãos e 
entidades federais envolvidos e pelos 
Estados, Distrito Federal e Municípios 
que a ele se vincularem voluntariamente, 
mediante instrumento de cooperação 
federativa.

Art. 6o  Para aderir ao Pronasci, o ente 
federativo deverá aceitar as seguintes 
condições, sem prejuízo do disposto na 
legislação aplicável e do pactuado no 
respectivo instrumento de cooperação:

I - criação de Gabinete de Gestão In-
tegrada - GGI; (Redação dada pela Lei nº 
11.707, de 2008)

II - garantia da participação da socie-
dade civil e dos conselhos tutelares nos 
fóruns de segurança pública que acompa-
nharão e fiscalizarão os projetos do Pro-
nasci; (Redação dada pela Lei nº 11.707, 
de 2008)

III - participação na gestão e compro-
misso com as diretrizes do Pronasci; (Re-
dação dada pela Lei nº 11.707, de 2008)

IV - compartilhamento das ações e das 
políticas de segurança, sociais e de urba-
nização; (Redação dada pela Lei nº 11.707, 
de 2008)

V - comprometimento de efetivo poli-
cial nas ações para pacificação territorial, 
no caso dos Estados e do Distrito Fede-
ral; (Redação dada pela Lei nº 11.707, de 
2008)

VI - disponibilização de mecanismos 
de comunicação e informação para mo-
bilização social e divulgação das ações e 
projetos do Pronasci; (Redação dada pela 
Lei nº 11.707, de 2008)

VII - apresentação de plano diretor do 
sistema penitenciário, no caso dos Esta-
dos e do Distrito Federal; (Incluído pela 
Lei nº 11.707, de 2008)

VIII - compromisso de implementar 
programas continuados de formação em 
direitos humanos para os policiais civis, 
policiais militares, bombeiros militares e 
servidores do sistema penitenciário;  (In-
cluído pela Lei nº 11.707, de 2008)

IX - compromisso de criação de centros 
de referência e apoio psicológico, jurídi-
co e social às vítimas da criminalidade; 
e (Incluído pela Lei nº 11.707, de 2008)
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X – (VETADO)  (Incluído pela Lei nº 
11.707, de 2008)

Art. 7o  Para fins de execução do 
Pronasci, a União fica autorizada a 
realizar convênios, acordos, ajustes ou 
outros instrumentos congêneres com 
órgãos e entidades da administração 
pública dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, assim como 
com entidades de direito público e 
Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público - OSCIP, observada a 
legislação pertinente.

Art. 8o  A gestão do Pronasci será 
exercida pelos Ministérios, pelos 
órgãos e demais entidades federais 
nele envolvidos, bem como pelos 
Estados, Distrito Federal e Municípios 
participantes, sob a coordenação 
do Ministério da Justiça, na forma 
estabelecida em regulamento.

Art. 8o-A.  Sem prejuízo de outros 
programas, projetos e ações integrantes 
do Pronasci, ficam instituídos os seguin-
tes projetos: (Incluído pela Lei nº 11.707, 
de 2008)

I - Reservista-Cidadão; (Incluído pela 
Lei nº 11.707, de 2008)

II - Proteção de Jovens em Território 
Vulnerável - Protejo; (Incluído pela Lei 
nº 11.707, de 2008)

III - Mulheres da Paz; e (Incluído pela 
Lei nº 11.707, de 2008)

IV - Bolsa-Formação. (Incluído pela 
Lei nº 11.707, de 2008)

Parágrafo único.  A escolha dos par-
ticipantes dos projetos previstos nos 
incisos I a III do caput deste artigo dar-
-se-á por meio de seleção pública, pau-
tada por critérios a serem estabelecidos 
conjuntamente pelos entes federativos 
conveniados, considerando, obrigato-
riamente, os aspectos socioeconômi-
cos dos pleiteantes.(Incluído pela Lei nº 
11.707, de 2008)

Art. 8o-B.  O projeto Reservista-Ci-
dadão é destinado à capacitação de 
jovens recém-licenciados do serviço mi-
litar obrigatório, para atuar como agen-
tes comunitários nas áreas geográficas 
abrangidas pelo Pronasci. (Incluído pela 
Lei nº 11.707, de 2008)

§ 1o  O trabalho desenvolvido pelo 
Reservista-Cidadão, que terá duração 
de 12 (doze) meses, tem como foco a 
articulação com jovens e adolescentes 
para sua inclusão e participação em 
ações de promoção da cidadania. (In-
cluído pela Lei nº 11.707, de 2008)

§ 2o  Os participantes do projeto 
de que trata este artigo receberão 
formação sociojurídica e terão atuação 
direta na comunidade.” (Incluído pela 
Lei nº 11.707, de 2008)

Art. 8o-C.  O projeto de Proteção de 
Jovens em Território Vulnerável - Protejo 
é destinado à formação e inclusão so-

cial de jovens e adolescentes expostos à 
violência doméstica ou urbana ou em si-
tuações de moradores de rua, nas áreas 
geográficas abrangidas pelo Pronas-
ci. (Incluído pela Lei nº 11.707, de 2008)

§ 1o  O trabalho desenvolvido pelo 
Protejo terá duração de 1 (um) ano, 
podendo ser prorrogado por igual 
período, e tem como foco a formação 
cidadã dos jovens e adolescentes a 
partir de práticas esportivas, culturais 
e educacionais que visem a resgatar 
a auto-estima, a convivência pacífica 
e o incentivo à reestruturação do seu 
percurso socioformativo para sua 
inclusão em uma vida saudável. (Incluí-
do pela Lei nº 11.707, de 2008)

§ 2o  A implementação do Protejo 
dar-se-á por meio da identificação dos 
jovens e adolescentes participantes, sua 
inclusão em práticas esportivas, culturais 
e educacionais e formação sociojurídica 
realizada por meio de cursos de 
capacitação legal com foco em direitos 
humanos, no combate à violência e à 
criminalidade, na temática juvenil, bem 
como em atividades de emancipação 
e socialização que possibilitem a sua 
reinserção nas comunidades em que 
vivem. (Incluído pela Lei nº 11.707, de 
2008)

§ 3o  A União bem como os entes 
federativos que se vincularem ao 
Pronasci poderão autorizar a utilização 
dos espaços ociosos de suas instituições 
de ensino (salas de aula, quadras 
de esporte, piscinas, auditórios e 
bibliotecas) pelos jovens beneficiários 
do Protejo, durante os finais de semana 
e feriados. (Incluído pela Lei nº 11.707, 
de 2008)

Art. 8o-D.  O projeto Mulheres da Paz 
é destinado à capacitação de mulheres 
socialmente atuantes nas áreas geográ-
ficas abrangidas pelo Pronasci. (Incluído 
pela Lei nº 11.707, de 2008)

§ 1o  O trabalho desenvolvido pelas 
Mulheres da Paz tem como foco: (Incluí-
do pela Lei nº 11.707, de 2008)

I - a mobilização social para afir-
mação da cidadania, tendo em vista a 
emancipação das mulheres e prevenção 
e enfrentamento da violência contra as 
mulheres; e (Incluído pela Lei nº 11.707, 
de 2008)
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II - a articulação com jovens e adoles-
centes, com vistas na sua participação e 
inclusão em programas sociais de pro-
moção da cidadania e na rede de orga-
nizações parceiras capazes de respon-
der de modo consistente e permanente 
às suas demandas por apoio psicológi-
co, jurídico e social. (Incluído pela Lei nº 
11.707, de 2008)

§ 2o  A implementação do projeto 
Mulheres da Paz dar-se-á por meio 
de: (Incluído pela Lei nº 11.707, de 2008)

I - identificação das participantes; (In-
cluído pela Lei nº 11.707, de 2008)

II - formação sociojurídica realizada 
mediante cursos de capacitação legal, 
com foco em direitos humanos, gênero 
e mediação pacífica de conflitos; (Incluí-
do pela Lei nº 11.707, de 2008)

III - desenvolvimento de atividades 
de emancipação da mulher e de reedu-
cação e valorização dos jovens e ado-
lescentes; e (Incluído pela Lei nº 11.707, 
de 2008)

IV - colaboração com as ações de-
senvolvidas pelo Protejo, em articulação 
com os Conselhos Tutelares. (Incluído 
pela Lei nº 11.707, de 2008)

§ 3o  Fica o Poder Executivo autorizado 
a conceder, nos limites orçamentários 
previstos para o projeto de que trata 
este artigo, incentivos financeiros a 
mulheres socialmente atuantes nas áreas 
geográficas abrangidas pelo Pronasci, 
para a capacitação e exercício de ações 
de justiça comunitária relacionadas à 
mediação e à educação para direitos, 
conforme regulamento. (Incluído pela 
Lei nº 11.707, de 2008)

Art. 8o-E.  O projeto Bolsa-Formação 
é destinado à qualificação profissional 
dos integrantes das Carreiras já existen-
tes das polícias militar e civil, do corpo 
de bombeiros, dos agentes penitenciá-
rios, dos agentes carcerários e dos pe-
ritos, contribuindo com a valorização 
desses profissionais e conseqüente be-
nefício da sociedade brasileira. (Incluído 
pela Lei nº 11.707, de 2008)

§ 1o  Para aderir ao projeto Bolsa-
Formação, o ente federativo deverá 
aceitar as seguintes condições, sem  
prejuízo do disposto no art. 6o desta 
Lei, na legislação aplicável e do 
pactuado no respectivo instrumento de 
cooperação: (Incluído pela Lei nº 11.707, 
de 2008)

I - viabilização de amplo acesso a 
todos os policiais militares e civis, bom-
beiros, agentes penitenciários, agentes 
carcerários e peritos que demonstrarem 
interesse nos cursos de qualificação; (In-
cluído pela Lei nº 11.707, de 2008)

II - instituição e manutenção de pro-
gramas de polícia comunitária; e (Incluí-
do pela Lei nº 11.707, de 2008)

III - garantia de remuneração mensal 
pessoal não inferior a R$ 1.300,00 (mil e 
trezentos reais) aos membros das cor-
porações indicadas no inciso I deste pa-
rágrafo, até 2012. (Incluído pela Lei nº 
11.707, de 2008)

§ 2o  Os instrumentos de cooperação 
não poderão ter prazo de duração 
superior a 5 (cinco) anos. (Incluído pela Lei 
nº 11.707, de 2008)

§ 3o  O beneficiário policial civil ou 
militar, bombeiro, agente penitenciário, 
agente carcerário e perito dos Estados-
membros que tiver aderido ao 
instrumento de cooperação receberá 
um valor referente à Bolsa-Formação, de 
acordo com o previsto em regulamento, 
desde que: (Incluído pela Lei nº 11.707, de 
2008)

I - freqüente, a cada 12 (doze) meses, 
ao menos um dos cursos oferecidos ou 
reconhecidos pelos órgãos do Ministério 
da Justiça, nos termos dos §§ 4o a 7o deste 
artigo; (Incluído pela Lei nº 11.707, de 
2008)

II - não tenha cometido nem sido con-
denado pela prática de infração adminis-
trativa grave ou não possua condenação 
penal nos últimos 5 (cinco) anos; e (Incluí-
do pela Lei nº 11.707, de 2008)

III - não perceba remuneração mensal 
superior ao limite estabelecido em regu-
lamento. (Incluído pela Lei nº 11.707, de 
2008)

§ 4o  A Secretaria Nacional de 
Segurança Pública do Ministério da Justiça 
será responsável pelo oferecimento e 
reconhecimento dos cursos destinados 
aos peritos e aos policiais militares e civis, 
bem como aos bombeiros. (Incluído pela 
Lei nº 11.707, de 2008)

§ 5o  O Departamento Penitenciário 
Nacional do Ministério da Justiça 
será responsável pelo oferecimento e 
reconhecimento dos cursos destinados 
aos agentes penitenciários e agentes 
carcerários. (Incluído pela Lei nº 11.707, 
de 2008)

§ 6o  Serão dispensados do 
cumprimento do requisito indicado no 
inciso I do § 3o deste artigo os beneficiários 
que tiverem obtido aprovação em curso 
de especialização reconhecido pela 
Secretaria Nacional de Segurança Pública 
ou pelo Departamento Penitenciário 
Nacional do Ministério da Justiça. (Incluí-
do pela Lei nº 11.707, de 2008)

§ 7o  O pagamento do valor referente 
à Bolsa-Formação será devido a partir do 
mês subseqüente ao da homologação do 
requerimento pela Secretaria Nacional de 
Segurança Pública ou pelo Departamento 
Penitenciário Nacional, de acordo com 
a natureza do cargo exercido pelo 
requerente. (Incluído pela Lei nº 11.707, 
de 2008)
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§ 8o  Os requisitos previstos nos 
incisos I a III do § 3o deste artigo deverão 
ser verificados conforme o estabelecido 
em regulamento. (Incluído pela Lei nº 
11.707, de 2008)

§ 9o  Observadas as dotações orça-
mentárias do projeto, fica autorizada a 
inclusão dos guardas civis municipais e 
dos agentes de trânsito, enquadrados 
nos limites inferior e superior de remu-
neração definidos nas normas de con-
cessão da Bolsa-Formação, como be-
neficiários do projeto, mediante o ins-
trumento de cooperação federativa de 
que trata o art. 5o desta Lei, observadas 
as demais condições previstas em 
regulamento.  (Redação dada pela Lei nº 
13.030, de 2014)

Art. 8o-F.  O Poder Executivo conce-
derá auxílio financeiro aos participantes 
a que se referem os arts. 8o-B, 8o-C e 
8o-D desta Lei, a partir do exercício de 
2008, nos seguintes valores: (Incluído 
pela Lei nº 11.707, de 2008)

I - R$ 100,00 (cem reais) mensais, no 
caso dos projetos Reservista-Cidadão e 
Protejo; e (Incluído pela Lei nº 11.707, 
de 2008)

II - R$ 190,00 (cento e noventa reais) 
mensais, no caso do projeto Mulheres 
da Paz. (Incluído pela Lei nº 11.707, de 
2008)

Parágrafo único.  A concessão do auxí-
lio financeiro dependerá da comprovação 
da assiduidade e do comprometimento 
com as atividades estabelecidas no âm-
bito dos projetos de que tratam os arts. 
8o-B, 8o-C e 8o-D desta Lei, além de outras 
condições previstas em regulamento, sob 
pena de exclusão do participante. (Incluí-
do pela Lei nº 11.707, de 2008)

Art. 8o-G.  A percepção dos auxílios 
financeiros previstos por esta Lei não 
implica filiação do beneficiário ao Regi-
me Geral de Previdência Social de que 
tratam as Leis nos 8.212 e 8.213, ambas 
de 24 de julho de 1991. (Incluído pela 
Lei nº 11.707, de 2008)

Art. 8o-H.  A Caixa Econômica Fede-
ral será o agente operador dos projetos 
instituídos nesta Lei, nas condições a 
serem estabelecidas com o Ministério 
da Justiça, obedecidas as formalidades 
legais. (Incluído pela Lei nº 11.707, de 
2008)

Art. 9o  As despesas com a execução 
dos projetos correrão à conta das 
dotações orçamentárias consignadas 
anualmente no orçamento do Ministério 
da Justiça. (Redação dada pela Lei nº 
11.707, de 2008)

§ 1o  Observadas as dotações 
orçamentárias, o Poder Executivo federal 
deverá, progressivamente, até o ano de 
2012, estender os projetos referidos no 
art. 8o-A para as regiões metropolitanas 
de todos os Estados. (Incluído pela Lei 
nº 12.681, de 2012)

§ 2º  Os entes federados integrantes 
do Sistema Nacional de Informações 
de Segurança Pública, Prisionais, de 
Rastreabilidade de Armas e Munições, 
de Material Genético, de Digitais e 
de Drogas (Sinesp) que deixarem de 
fornecer ou de atualizar seus dados e 
informações no Sistema não poderão 
receber recursos do Pronasci.    (Reda-
ção dada pela Lei nº 13.675, de 2018)    
(Vigência))

Art. 10.   (Revogado pela Lei nº 11.707, 
de 20080

Art. 11.  Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação.

Brasília,  24  de outubro de 2007; 
186o da Independência e 119o da 
República.

LEI N. 13.675/2018 –
 SISTEMA ÚNICO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA

LEI Nº 13.675, DE 11 DE JUNHO 
DE 2018.

Disciplina a organização e o funcio-
namento dos órgãos responsáveis pela 
segurança pública, nos termos do § 7º 
do art. 144 da Constituição Federal; cria 
a Política Nacional de Segurança Pú-
blica e Defesa Social (PNSPDS); institui 
o Sistema Único de Segurança Pública 
(Susp); altera a Lei Complementar nº 79, 
de 7 de janeiro de 1994, a Lei nº 10.201, 
de 14 de fevereiro de 2001, e a Lei nº 
11.530, de 24 de outubro de 2007; e re-
voga dispositivos da Lei nº 12.681, de 4 
de julho de 2012.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço 
saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Úni-
co de Segurança Pública (Susp) e cria a 
Política Nacional de Segurança Pública 
e Defesa Social (PNSPDS), com a finali-
dade de preservação da ordem pública 
e da incolumidade das pessoas e do pa-
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trimônio, por meio de atuação conjunta, 
coordenada, sistêmica e integrada dos 
órgãos de segurança pública e defesa 
social da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, em articula-
ção com a sociedade.

Art. 2º A segurança pública é dever 
do Estado e responsabilidade de todos, 
compreendendo a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Munícipios, no âm-
bito das competências e atribuições le-
gais de cada um.

CAPÍTULO II 
DA POLÍTICA NACIONAL DE SEGU-
RANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 

(PNSPDS)
Seção I

Da Competência para Estabele-
cimento das Políticas de Segurança 

Pública e Defesa Social

Art. 3º Compete à União estabele-
cer a Política Nacional de Segurança 
Pública e Defesa Social (PNSPDS) e aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Muni-
cípios estabelecer suas respectivas polí-
ticas, observadas as diretrizes da políti-
ca nacional, especialmente para análise 
e enfrentamento dos riscos à harmonia 
da convivência social, com destaque às 
situações de emergência e aos crimes 
interestaduais e transnacionais.

Seção II 
Dos Princípios

Art. 4º São princípios da PNSPDS:
I - respeito ao ordenamento jurídico 

e aos direitos e garantias individuais e 
coletivos;

II - proteção, valorização e reconhe-
cimento dos profissionais de segurança 
pública;

III - proteção dos direitos humanos, 
respeito aos direitos fundamentais e 
promoção da cidadania e da dignidade 
da pessoa humana;

IV - eficiência na prevenção e no con-
trole das infrações penais;

V - eficiência na repressão e na apu-
ração das infrações penais;

VI - eficiência na prevenção e na re-
dução de riscos em situações de emer-
gência e desastres que afetam a vida, o 
patrimônio e o meio ambiente;

VII - participação e controle social;
VIII - resolução pacífica de conflitos;
IX - uso comedido e proporcional da 

força;
X - proteção da vida, do patrimônio e 

do meio ambiente;
XI - publicidade das informações não 

sigilosas;
XII - promoção da produção de conhe-

cimento sobre segurança pública;
XIII - otimização dos recursos materiais, 

humanos e financeiros das instituições;
XIV - simplicidade, informalidade, eco-

nomia procedimental e celeridade no ser-
viço prestado à sociedade;

XV - relação harmônica e colaborativa 
entre os Poderes;

XVI - transparência, responsabilização 
e prestação de contas.

Seção III 
Das Diretrizes

Art. 5º São diretrizes da PNSPDS:
I - atendimento imediato ao cidadão;
II - planejamento estratégico e sistê-

mico;
III - fortalecimento das ações de pre-

venção e resolução pacífica de conflitos, 
priorizando políticas de redução da le-
talidade violenta, com ênfase para os 
grupos vulneráveis;

IV - atuação integrada entre a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Muni-
cípios em ações de segurança pública e 
políticas transversais para a preservação 
da vida, do meio ambiente e da dignida-
de da pessoa humana;

V - coordenação, cooperação e co-
laboração dos órgãos e instituições de 
segurança pública nas fases de plane-
jamento, execução, monitoramento e 
avaliação das ações, respeitando-se as 
respectivas atribuições legais e promo-
vendo-se a racionalização de meios com 
base nas melhores práticas;

VI - formação e capacitação conti-
nuada e qualificada dos profissionais de 
segurança pública, em consonância com 
a matriz curricular nacional;

VII - fortalecimento das instituições 
de segurança pública por meio de in-
vestimentos e do desenvolvimento de 
projetos estruturantes e de inovação 
tecnológica;

VIII - sistematização e compartilha-
mento das informações de segurança 
pública, prisionais e sobre drogas, em 
âmbito nacional;

IX - atuação com base em pesquisas, 
estudos e diagnósticos em áreas de in-
teresse da segurança pública;

X - atendimento prioritário, qualifica-
do e humanizado às pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade;

XI - padronização de estruturas, de 
capacitação, de tecnologia e de equipa-
mentos de interesse da segurança pú-
blica;
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XII - ênfase nas ações de policiamen-
to de proximidade, com foco na resolu-
ção de problemas;

XIII - modernização do sistema e da 
legislação de acordo com a evolução 
social;

XIV - participação social nas questões 
de segurança pública;

XV - integração entre os Poderes Legis-
lativo, Executivo e Judiciário no aprimora-
mento e na aplicação da legislação penal;

XVI - colaboração do Poder Judiciário, 
do Ministério Público e da Defensoria Pú-
blica na elaboração de estratégias e metas 
para alcançar os objetivos desta Política;

XVII - fomento de políticas públicas 
voltadas à reinserção social dos egressos 
do sistema prisional;

XVIII - (VETADO);
XIX - incentivo ao desenvolvimento de 

programas e projetos com foco na pro-
moção da cultura de paz, na segurança 
comunitária e na integração das políticas 
de segurança com as políticas sociais exis-
tentes em outros órgãos e entidades não 
pertencentes ao sistema de segurança 
pública;

XX - distribuição do efetivo de acordo 
com critérios técnicos;

XXI - deontologia policial e de bombei-
ro militar comuns, respeitados os regimes 
jurídicos e as peculiaridades de cada ins-
tituição;

XXII - unidade de registro de ocorrên-
cia policial;

XXIII - uso de sistema integrado de in-
formações e dados eletrônicos;

XXIV – (VETADO);
XXV - incentivo à designação de servi-

dores da carreira para os cargos de chefia, 
levando em consideração a graduação, a 
capacitação, o mérito e a experiência do 
servidor na atividade policial específica;

XXVI - celebração de termo de parceria 
e protocolos com agências de vigilância 
privada, respeitada a lei de licitações.

Seção IV 
Dos Objetivos

Art. 6º São objetivos da PNSPDS:
I - fomentar a integração em ações 

estratégicas e operacionais, em ativida-
des de inteligência de segurança pública 
e em gerenciamento de crises e inciden-
tes;

II - apoiar as ações de manutenção 
da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas, do patrimônio, do meio 
ambiente e de bens e direitos;

III - incentivar medidas para a moder-
nização de equipamentos, da investiga-
ção e da perícia e para a padronização de 
tecnologia dos órgãos e das instituições 
de segurança pública;

IV - estimular e apoiar a realização de 
ações de prevenção à violência e à cri-
minalidade, com prioridade para aquelas 
relacionadas à letalidade da população 
jovem negra, das mulheres e de outros 
grupos vulneráveis;

V - promover a participação social nos 
Conselhos de segurança pública;

VI - estimular a produção e a publi-
cação de estudos e diagnósticos para a 
formulação e a avaliação de políticas pú-
blicas;

VII - promover a interoperabilidade 
dos sistemas de segurança pública;

VIII - incentivar e ampliar as ações de 
prevenção, controle e fiscalização para a 
repressão aos crimes transfronteiriços;

IX - estimular o intercâmbio de infor-
mações de inteligência de segurança pú-
blica com instituições estrangeiras congê-
neres;

X - integrar e compartilhar as informa-
ções de segurança pública, prisionais e 
sobre drogas;

XI - estimular a padronização da for-
mação, da capacitação e da qualificação 
dos profissionais de segurança pública, 
respeitadas as especificidades e as diver-
sidades regionais, em consonância com 
esta Política, nos âmbitos federal, esta-
dual, distrital e municipal;

XII - fomentar o aperfeiçoamento da 
aplicação e do cumprimento de medidas 
restritivas de direito e de penas alternati-
vas à prisão;

XIII - fomentar o aperfeiçoamento dos 
regimes de cumprimento de pena restri-
tiva de liberdade em relação à gravidade 
dos crimes cometidos;

XIV - (VETADO);
XV - racionalizar e humanizar o sistema 

penitenciário e outros ambientes de en-
carceramento;

XVI - fomentar estudos, pesquisas e 
publicações sobre a política de enfrenta-
mento às drogas e de redução de danos 
relacionados aos seus usuários e aos gru-
pos sociais com os quais convivem;

XVII - fomentar ações permanentes 
para o combate ao crime organizado e à 
corrupção;

XVIII - estabelecer mecanismos de mo-
nitoramento e de avaliação das ações im-
plementadas;

XIX - promover uma relação colabora-
tiva entre os órgãos de segurança pública 
e os integrantes do sistema judiciário para 
a construção das estratégias e o desen-
volvimento das ações necessárias ao al-
cance das metas estabelecidas;
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XX - estimular a concessão de medidas 
protetivas em favor de pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade;

XXI - estimular a criação de mecanis-
mos de proteção dos agentes públicos 
que compõem o sistema nacional de se-
gurança pública e de seus familiares;

XXII - estimular e incentivar a elabora-
ção, a execução e o monitoramento de 
ações nas áreas de valorização profissio-
nal, de saúde, de qualidade de vida e de 
segurança dos servidores que compõem 
o sistema nacional de segurança pública;

XXIII - priorizar políticas de redução da 
letalidade violenta;

XXIV - fortalecer os mecanismos de 
investigação de crimes hediondos e de 
homicídios;

XXV - fortalecer as ações de fiscaliza-
ção de armas de fogo e munições, com 
vistas à redução da violência armada;

XXVI - fortalecer as ações de prevenção 
e repressão aos crimes cibernéticos.

Parágrafo único. Os objetivos estabele-
cidos direcionarão a formulação do Plano 
Nacional de Segurança Pública e Defesa 
Social, documento que estabelecerá as 
estratégias, as metas, os indicadores e as 
ações para o alcance desses objetivos.

Seção V 
Das Estratégias

Art. 7º A PNSPDS será implementada 
por estratégias que garantam integra-
ção, coordenação e cooperação federa-
tiva, interoperabilidade, liderança situa-
cional, modernização da gestão das ins-
tituições de segurança pública, valoriza-
ção e proteção dos profissionais, com-
plementaridade, dotação de recursos 
humanos, diagnóstico dos problemas a 
serem enfrentados, excelência técnica, 
avaliação continuada dos resultados e 
garantia da regularidade orçamentária 
para execução de planos e programas 
de segurança pública.

Seção VI 
Dos Meios e Instrumentos

Art. 8º São meios e instrumentos para 
a implementação da PNSPDS:

I - os planos de segurança pública e 
defesa social;

II - o Sistema Nacional de Informa-
ções e de Gestão de Segurança Pública 
e Defesa Social, que inclui:

a) o Sistema Nacional de Acompa-
nhamento e Avaliação das Políticas de 
Segurança Pública e Defesa Social (Si-
naped);

b) o Sistema Nacional de Informa-
ções de Segurança Pública, Prisionais, 
de Rastreabilidade de Armas e Muni-
ções, de Material Genético, de Digitais 
e de Drogas (Sinesp);     (Redação dada 
pela Lei nº 13.756, de 2018)

c) o Sistema Integrado de Educação e 
Valorização Profissional (Sievap);

d) a Rede Nacional de Altos Estudos 
em Segurança Pública (Renaesp);

e) o Programa Nacional de Qualidade 
de Vida para Profissionais de Segurança 
Pública (Pró-Vida);

III - (VETADO);
IV - o Plano Nacional de Enfrenta-

mento de Homicídios de Jovens;
V - os mecanismos formados por ór-

gãos de prevenção e controle de atos 
ilícitos contra a Administração Pública e 
referentes a ocultação ou dissimulação 
de bens, direitos e valores.

VI – o Plano Nacional de Prevenção 
e Enfrentamento à Violência contra a 
Mulher, nas ações pertinentes às polí-
ticas de segurança, implementadas em 
conjunto com os órgãos e instâncias es-
taduais, municipais e do Distrito Federal 
responsáveis pela rede de prevenção e 
de atendimento das mulheres em situa-
ção de violência.   (Incluído pela Lei nº 
14.330, de 2022)

CAPÍTULO III 
DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA
Seção I 

Da Composição do Sistema

Art. 9º É instituído o Sistema Único de 
Segurança Pública (Susp), que tem como 
órgão central o Ministério Extraordiná-
rio da Segurança Pública e é integrado 
pelos órgãos de que trata o art. 144 da 
Constituição Federal , pelos agentes pe-
nitenciários, pelas guardas municipais e 
pelos demais integrantes estratégicos e 
operacionais, que atuarão nos limites de 
suas competências, de forma cooperati-
va, sistêmica e harmônica.

§ 1º São integrantes estratégicos do 
Susp:

I - a União, os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios, por intermédio 
dos respectivos Poderes Executivos;

II - os Conselhos de Segurança Públi-
ca e Defesa Social dos três entes fede-
rados.

§ 2º São integrantes operacionais do 
Susp:

I - polícia federal;
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II - polícia rodoviária federal;
III – (VETADO);
IV - polícias civis;
V - polícias militares;
VI - corpos de bombeiros militares;
VII - guardas municipais;
VIII - órgãos do sistema penitenciário;
IX - (VETADO);
X - institutos oficiais de criminalística, 

medicina legal e identificação;
XI - Secretaria Nacional de Segurança 

Pública (Senasp);
XII - secretarias estaduais de segu-

rança pública ou congêneres;
XIII - Secretaria Nacional de Proteção 

e Defesa Civil (Sedec);
XIV - Secretaria Nacional de Política 

Sobre Drogas (Senad);
XV - agentes de trânsito;
XVI - guarda portuária.
§ 3º (VETADO).
§ 4º Os sistemas estaduais, distrital 

e municipais serão responsáveis 
pela implementação dos respectivos 
programas, ações e projetos de 
segurança pública, com liberdade 
de organização e funcionamento, 
respeitado o disposto nesta Lei.

Seção II 
Do Funcionamento

Art. 10. A integração e a coordenação 
dos órgãos integrantes do Susp dar-se-
-ão nos limites das respectivas compe-
tências, por meio de:

I - operações com planejamento e 
execução integrados;

II - estratégias comuns para atuação 
na prevenção e no controle qualificado 
de infrações penais;

III - aceitação mútua de registro de 
ocorrência policial;

IV - compartilhamento de informa-
ções, inclusive com o Sistema Brasileiro 
de Inteligência (Sisbin);

V - intercâmbio de conhecimentos 
técnicos e científicos;

VI - integração das informações e dos 
dados de segurança pública por meio 
do Sinesp.

§ 1º O Susp será coordenado pelo 
Ministério Extraordinário da Segurança 
Pública.

§ 2º As operações combinadas, 
planejadas e desencadeadas em equipe 
poderão ser ostensivas, investigativas, 
de inteligência ou mistas, e contar com 
a participação de órgãos integrantes do 
Susp e, nos limites de suas competências, 
com o Sisbin e outros órgãos dos 
sistemas federal, estadual, distrital 
ou municipal, não necessariamente 
vinculados diretamente aos órgãos 
de segurança pública e defesa social, 
especialmente quando se tratar 
de enfrentamento a organizações 
criminosas.

§ 3º O planejamento e a coordenação 
das operações referidas no § 2º deste 
artigo serão exercidos conjuntamente 
pelos participantes.

§ 4º O compartilhamento de 
informações será feito preferencialmente 
por meio eletrônico, com acesso 
recíproco aos bancos de dados, nos 
termos estabelecidos pelo Ministério 
Extraordinário da Segurança Pública.

§ 5º O intercâmbio de conhecimentos 
técnicos e científicos para qualificação 
dos profissionais de segurança pública 
e defesa social dar-se-á, entre outras 
formas, pela reciprocidade na abertura 
de vagas nos cursos de especialização, 
aperfeiçoamento e estudos estratégicos, 
respeitadas as peculiaridades e o regime 
jurídico de cada instituição, e observada, 
sempre que possível, a matriz curricular 
nacional.

Art. 11. O Ministério Extraordinário da 
Segurança Pública fixará, anualmente, 
metas de excelência no âmbito das res-
pectivas competências, visando à preven-
ção e à repressão das infrações penais e 
administrativas e à prevenção dos desas-
tres, e utilizará indicadores públicos que 
demonstrem de forma objetiva os resul-
tados pretendidos.

Art. 12 . A aferição anual de metas de-
verá observar os seguintes parâmetros:

I - as atividades de polícia judiciária e de 
apuração das infrações penais serão aferi-
das, entre outros fatores, pelos índices de 
elucidação dos delitos, a partir dos regis-
tros de ocorrências policiais, especialmen-
te os de crimes dolosos com resultado em 
morte e de roubo, pela identificação, pri-
são dos autores e cumprimento de man-
dados de prisão de condenados a crimes 
com penas de reclusão, e pela recupera-
ção do produto de crime em determinada 
circunscrição;

II - as atividades periciais serão aferidas 
mediante critérios técnicos emitidos pelo 
órgão responsável pela coordenação das 
perícias oficiais, considerando os laudos 
periciais e o resultado na produção qua-
lificada das provas relevantes à instrução 
criminal;

III - as atividades de polícia ostensiva 
e de preservação da ordem pública serão 
aferidas, entre outros fatores, pela maior 
ou menor incidência de infrações penais e 
administrativas em determinada área, se-
guindo os parâmetros do Sinesp;

IV - as atividades dos corpos de bom-
beiros militares serão aferidas, entre ou-
tros fatores, pelas ações de prevenção, 
preparação para emergências e desastres, 
índices de tempo de resposta aos desas-
tres e de recuperação de locais atingidos, 
considerando-se áreas determinadas;

V - a eficiência do sistema prisional 
será aferida com base nos seguintes fa-
tores, entre outros:
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a) o número de vagas ofertadas no 
sistema;

b) a relação existente entre o núme-
ro de presos e a quantidade de vagas 
ofertadas;

c) o índice de reiteração criminal dos 
egressos;

d) a quantidade de presos condenados 
atendidos de acordo com os parâmetros 
estabelecidos pelos incisos do caput des-
te artigo, com observância de critérios ob-
jetivos e transparentes.

§ 1º A aferição considerará aspectos 
relativos à estrutura de trabalho físico e 
de equipamentos, bem como de efetivo.

§ 2º A aferição de que trata o inciso I 
do caput deste artigo deverá distinguir as 
autorias definidas em razão de prisão em 
flagrante das autorias resultantes de dili-
gências investigatórias.

Art. 13. O Ministério Extraordinário da 
Segurança Pública, responsável pela ges-
tão do Susp, deverá orientar e acompa-
nhar as atividades dos órgãos integrados 
ao Sistema, além de promover as seguin-
tes ações:

I - apoiar os programas de aparelha-
mento e modernização dos órgãos de 
segurança pública e defesa social do País;

II - implementar, manter e expandir, 
observadas as restrições previstas em lei 
quanto a sigilo, o Sistema Nacional de In-
formações e de Gestão de Segurança Pú-
blica e Defesa Social;

III - efetivar o intercâmbio de experiên-
cias técnicas e operacionais entre os ór-
gãos policiais federais, estaduais, distrital 
e as guardas municipais;

IV - valorizar a autonomia técnica, cien-
tífica e funcional dos institutos oficiais de 
criminalística, medicina legal e identifi-
cação, garantindo-lhes condições plenas 
para o exercício de suas funções;

V - promover a qualificação profissio-
nal dos integrantes da segurança pública 
e defesa social, especialmente nas dimen-
sões operacional, ética e técnico-científi-
ca;

VI - realizar estudos e pesquisas na-
cionais e consolidar dados e informações 
estatísticas sobre criminalidade e vitimiza-
ção;

VII - coordenar as atividades de inteli-
gência da segurança pública e defesa so-
cial integradas ao Sisbin;

VIII - desenvolver a doutrina de inteli-
gência policial.

Art. 14. É de responsabilidade do Minis-
tério Extraordinário da Segurança Pública:

I - disponibilizar sistema padronizado, 
informatizado e seguro que permita o in-
tercâmbio de informações entre os inte-
grantes do Susp;

II - apoiar e avaliar periodicamente a 
infraestrutura tecnológica e a segurança 
dos processos, das redes e dos sistemas;

III - estabelecer cronograma para 
adequação dos integrantes do Susp às 
normas e aos procedimentos de funcio-
namento do Sistema.

Art. 15. A União poderá apoiar os Es-
tados, o Distrito Federal e os Municípios, 
quando não dispuserem de condições 
técnicas e operacionais necessárias à 
implementação do Susp.

Art. 16. Os órgãos integrantes do 
Susp poderão atuar em vias urbanas, ro-
dovias, terminais rodoviários, ferrovias 
e hidrovias federais, estaduais, distrital 
ou municipais, portos e aeroportos, no 
âmbito das respectivas competências, 
em efetiva integração com o órgão cujo 
local de atuação esteja sob sua circuns-
crição, ressalvado o sigilo das investiga-
ções policiais.

Art. 17. Regulamento disciplinará os 
critérios de aplicação de recursos do 
Fundo Nacional de Segurança Pública 
(FNSP) e do Fundo Penitenciário Nacio-
nal (Funpen), respeitando-se a atribui-
ção constitucional dos órgãos que inte-
gram o Susp, os aspectos geográficos, 
populacionais e socioeconômicos dos 
entes federados, bem como o estabele-
cimento de metas e resultados a serem 
alcançados.

Parágrafo único. Entre os critérios de 
aplicação dos recursos do FNSP serão 
incluídos metas e resultados relativos 
à prevenção e ao combate à violência 
contra a mulher.      (Incluído pela Lei nº 
14.316, de 2022)       Produção de efeitos

Art. 18. As aquisições de bens e servi-
ços para os órgãos integrantes do Susp 
terão por objetivo a eficácia de suas ati-
vidades e obedecerão a critérios técni-
cos de qualidade, modernidade, eficiên-
cia e resistência, observadas as normas 
de licitação e contratos.

Parágrafo único. (VETADO).

CAPÍTULO IV 
DOS CONSELHOS DE SEGURANÇA 

PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Seção I 

Da Composição

Art. 19. A estrutura formal do Susp 
dar-se-á pela formação de Conselhos 
permanentes a serem criados na forma 
do art. 21 desta Lei.
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Art. 20. Serão criados Conselhos de 
Segurança Pública e Defesa Social, no 
âmbito da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, mediante pro-
posta dos chefes dos Poderes Executivos, 
encaminhadas aos respectivos Poderes 
Legislativos.

§ 1º O Conselho Nacional de 
Segurança Pública e Defesa Social, com 
atribuições, funcionamento e composição 
estabelecidos em regulamento, terá a 
participação de representantes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.

§ 2º Os Conselhos de Segurança 
Pública e Defesa Social congregarão 
representantes com poder de decisão 
dentro de suas estruturas governamentais 
e terão natureza de colegiado, com 
competência consultiva, sugestiva e de 
acompanhamento social das atividades 
de segurança pública e defesa social, 
respeitadas as instâncias decisórias e as 
normas de organização da Administração 
Pública.

§ 3º Os Conselhos de Segurança 
Pública e Defesa Social exercerão o 
acompanhamento das instituições 
referidas no § 2º do art. 9º desta Lei e 
poderão recomendar providências legais 
às autoridades competentes.

§ 4º O acompanhamento de que trata 
o § 3º deste artigo considerará, entre 
outros, os seguintes aspectos:

I - as condições de trabalho, a valoriza-
ção e o respeito pela integridade física e 
moral dos seus integrantes;

II - o atingimento das metas previstas 
nesta Lei;

III - o resultado célere na apuração das 
denúncias em tramitação nas respectivas 
corregedorias;

IV - o grau de confiabilidade e aceita-
bilidade do órgão pela população por ele 
atendida.

§ 5º Caberá aos Conselhos propor 
diretrizes para as políticas públicas de 
segurança pública e defesa social, com 
vistas à prevenção e à repressão da 
violência e da criminalidade.

§ 6º A organização, o funcionamento 
e as demais competências dos Conselhos 
serão regulamentados por ato do Poder 
Executivo, nos limites estabelecidos por 
esta Lei.

§ 7º Os Conselhos Estaduais, Distrital 
e Municipais de Segurança Pública e 
Defesa Social, que contarão também 
com representantes da sociedade 
civil organizada e de representantes 
dos trabalhadores, poderão ser 
descentralizados ou congregados por 
região para melhor atuação e intercâmbio 
comunitário.

Seção II 
Dos Conselheiros

Art. 21. Os Conselhos serão compos-
tos por:

I - representantes de cada órgão ou 
entidade integrante do Susp;

II - representante do Poder Judiciário;
III - representante do Ministério Pú-

blico;
IV - representante da Ordem dos Ad-

vogados do Brasil (OAB);
V - representante da Defensoria Pú-

blica;
VI - representantes de entidades e 

organizações da sociedade cuja finali-
dade esteja relacionada com políticas de 
segurança pública e defesa social;

VII - representantes de entidades de 
profissionais de segurança pública.

§ 1º Os representantes das entidades 
e organizações referidas nos incisos VI e 
VII do caput deste artigo serão eleitos 
por meio de processo aberto a todas as 
entidades e organizações cuja finalidade 
seja relacionada com as políticas de se-
gurança pública, conforme convocação 
pública e critérios objetivos previamen-
te definidos pelos Conselhos.

§ 2º Cada conselheiro terá 1 (um) 
suplente, que substituirá o titular em 
sua ausência.

§ 3º Os mandatos eletivos dos 
membros referidos nos incisos VI e VII 
do caput deste artigo e a designação 
dos demais membros terão a duração 
de 2 (dois) anos, permitida apenas uma 
recondução ou reeleição.

§ 4º Na ausência de representantes 
dos órgãos ou entidades referidos 
no caput deste artigo, aplica-se o dis-
posto no § 7º do art. 20 desta Lei.

CAPÍTULO V 
DA FORMULAÇÃO DOS PLANOS DE 
SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SO-

CIAL
Seção I 

Dos Planos

Art. 22. A União instituirá Plano Na-
cional de Segurança Pública e Defesa 
Social, destinado a articular as ações do 
poder público, com a finalidade de:
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I - promover a melhora da qualidade 
da gestão das políticas sobre segurança 
pública e defesa social;

II - contribuir para a organização dos 
Conselhos de Segurança Pública e De-
fesa Social;

III - assegurar a produção de conhe-
cimento no tema, a definição de metas e 
a avaliação dos resultados das políticas 
de segurança pública e defesa social;

IV - priorizar ações preventivas e fis-
calizatórias de segurança interna nas 
divisas, fronteiras, portos e aeroportos.

§ 1º As políticas públicas de 
segurança não se restringem aos 
integrantes do Susp, pois devem 
considerar um contexto social amplo, 
com abrangência de outras áreas do 
serviço público, como educação, saúde, 
lazer e cultura, respeitadas as atribuições 
e as finalidades de cada área do serviço 
público.

§ 2º O Plano de que trata o caput des-
te artigo terá duração de 10 (dez) anos a 
contar de sua publicação.

§ 3º As ações de prevenção à 
criminalidade devem ser consideradas 
prioritárias na elaboração do Plano de 
que trata o caput deste artigo.

§ 4º A União, por intermédio do 
Ministério Extraordinário da Segurança 
Pública, deverá elaborar os objetivos, 
as ações estratégicas, as metas, as 
prioridades, os indicadores e as formas 
de financiamento e gestão das Políticas 
de Segurança Pública e Defesa Social.

§ 5º Os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios deverão, com base no 
Plano Nacional de Segurança Pública 
e Defesa Social, elaborar e implantar 
seus planos correspondentes em até 
2 (dois) anos a partir da publicação do 
documento nacional, sob pena de não 
poderem receber recursos da União 
para a execução de programas ou ações 
de segurança pública e defesa social.

§ 6º O poder público deverá dar 
ampla divulgação ao conteúdo das 
Políticas e dos Planos de segurança 
pública e defesa social.

Art. 23. A União, em articulação com 
os Estados, o Distrito Federal e os Muni-
cípios, realizará avaliações anuais sobre 
a implementação do Plano Nacional de 
Segurança Pública e Defesa Social, com 
o objetivo de verificar o cumprimento 
das metas estabelecidas e elaborar re-
comendações aos gestores e operado-
res das políticas públicas.

Parágrafo único. A primeira avaliação 
do Plano Nacional de Segurança Pública 
e Defesa Social realizar-se-á no segun-
do ano de vigência desta Lei, cabendo 
ao Poder Legislativo Federal acompa-
nhá-la.

Seção II 
Das Diretrizes Gerais

Art. 24. Os agentes públicos deverão 
observar as seguintes diretrizes na ela-
boração e na execução dos planos:

I - adotar estratégias de articulação 
entre órgãos públicos, entidades priva-
das, corporações policiais e organismos 
internacionais, a fim de implantar par-
cerias para a execução de políticas de 
segurança pública e defesa social;

II - realizar a integração de progra-
mas, ações, atividades e projetos dos 
órgãos e entidades públicas e privadas 
nas áreas de saúde, planejamento fami-
liar, educação, trabalho, assistência so-
cial, previdência social, cultura, desporto 
e lazer, visando à prevenção da crimina-
lidade e à prevenção de desastres;

III - viabilizar ampla participação so-
cial na formulação, na implementação e 
na avaliação das políticas de segurança 
pública e defesa social;

IV - desenvolver programas, ações, 
atividades e projetos articulados com 
os estabelecimentos de ensino, com a 
sociedade e com a família para a pre-
venção da criminalidade e a prevenção 
de desastres;

V - incentivar a inclusão das discipli-
nas de prevenção da violência e de pre-
venção de desastres nos conteúdos cur-
riculares dos diversos níveis de ensino;

VI - ampliar as alternativas de inser-
ção econômica e social dos egressos do 
sistema prisional, promovendo progra-
mas que priorizem a melhoria de sua es-
colarização e a qualificação profissional;

VII - garantir a efetividade dos pro-
gramas, ações, atividades e projetos das 
políticas de segurança pública e defesa 
social;

VIII - promover o monitoramento e a 
avaliação das políticas de segurança pú-
blica e defesa social;

IX - fomentar a criação de grupos de 
estudos formados por agentes públicos 
dos órgãos integrantes do Susp, profes-
sores e pesquisadores, para produção 
de conhecimento e reflexão sobre o fe-
nômeno da criminalidade, com o apoio 
e a coordenação dos órgãos públicos de 
cada unidade da Federação;

X - fomentar a harmonização e o tra-
balho conjunto dos integrantes do Susp;

XI - garantir o planejamento e a exe-
cução de políticas de segurança pública 
e defesa social;

XII - fomentar estudos de planeja-
mento urbano para que medidas de 
prevenção da criminalidade façam parte 
do plano diretor das cidades, de forma 
a estimular, entre outras ações, o refor-
ço na iluminação pública e a verificação 
de pessoas e de famílias em situação de 
risco social e criminal.



382

Anotações

SE
G

U
RA

N
ÇA

 P
Ú

BL
IC

A

Seção III 
Das Metas para Acompanhamento e 
Avaliação das Políticas de Segurança 

Pública e Defesa Social

Art. 25. Os integrantes do Susp fixa-
rão, anualmente, metas de excelência 
no âmbito das respectivas competên-
cias, visando à prevenção e à repressão 
de infrações penais e administrativas e 
à prevenção de desastres, que tenham 
como finalidade:

I - planejar, pactuar, implementar, 
coordenar e supervisionar as atividades 
de educação gerencial, técnica e opera-
cional, em cooperação com as unidades 
da Federação;

II - apoiar e promover educação qua-
lificada, continuada e integrada;

III - identificar e propor novas meto-
dologias e técnicas de educação volta-
das ao aprimoramento de suas ativida-
des;

IV - identificar e propor mecanismos 
de valorização profissional;

V - apoiar e promover o sistema de 
saúde para os profissionais de seguran-
ça pública e defesa social;

VI - apoiar e promover o sistema ha-
bitacional para os profissionais de segu-
rança pública e defesa social.

Seção IV 
Da Cooperação, da Integração e 

do Funcionamento Harmônico dos 
Membros do Susp

Art. 26. É instituído, no âmbito do 
Susp, o Sistema Nacional de Acompa-
nhamento e Avaliação das Políticas de 
Segurança Pública e Defesa Social (Si-
naped), com os seguintes objetivos:

I - contribuir para organização e inte-
gração dos membros do Susp, dos pro-
jetos das políticas de segurança pública 
e defesa social e dos respectivos diag-
nósticos, planos de ação, resultados e 
avaliações;

II - assegurar o conhecimento sobre os 
programas, ações e atividades e promo-
ver a melhora da qualidade da gestão dos 
programas, ações, atividades e projetos 
de segurança pública e defesa social;

III - garantir que as políticas de segu-
rança pública e defesa social abranjam, 
no mínimo, o adequado diagnóstico, a 

gestão e os resultados das políticas e 
dos programas de prevenção e de con-
trole da violência, com o objetivo de ve-
rificar:

a) a compatibilidade da forma de 
processamento do planejamento or-
çamentário e de sua execução com as 
necessidades do respectivo sistema de 
segurança pública e defesa social;

b) a eficácia da utilização dos recur-
sos públicos;

c) a manutenção do fluxo financeiro, 
consideradas as necessidades opera-
cionais dos programas, as normas de 
referência e as condições previstas nos 
instrumentos jurídicos celebrados entre 
os entes federados, os órgãos gestores 
e os integrantes do Susp;

d) a implementação dos demais com-
promissos assumidos por ocasião da 
celebração dos instrumentos jurídicos 
relativos à efetivação das políticas de 
segurança pública e defesa social;

e) a articulação interinstitucional e in-
tersetorial das políticas.

Art. 27. Ao final da avaliação do Plano 
Nacional de Segurança Pública e Defesa 
Social, será elaborado relatório com o 
histórico e a caracterização do trabalho, 
as recomendações e os prazos para que 
elas sejam cumpridas, além de outros 
elementos a serem definidos em regu-
lamento.

§ 1º Os resultados da avaliação das 
políticas serão utilizados para:

I - planejar as metas e eleger as prio-
ridades para execução e financiamento;

II - reestruturar ou ampliar os progra-
mas de prevenção e controle;

III - adequar os objetivos e a natureza 
dos programas, ações e projetos;

IV - celebrar instrumentos de coope-
ração com vistas à correção de proble-
mas constatados na avaliação;

V - aumentar o financiamento para 
fortalecer o sistema de segurança públi-
ca e defesa social;

VI - melhorar e ampliar a capacitação 
dos operadores do Susp.

§ 2º O relatório da avaliação deverá 
ser encaminhado aos respectivos 
Conselhos de Segurança Pública e 
Defesa Social.

Art. 28. As autoridades, os gestores, 
as entidades e os órgãos envolvidos 
com a segurança pública e defesa social 
têm o dever de colaborar com o proces-
so de avaliação, facilitando o acesso às 
suas instalações, à documentação e a 
todos os elementos necessários ao seu 
efetivo cumprimento.

Art. 29. O processo de avaliação das 
políticas de segurança pública e defesa 
social deverá contar com a participação 
de representantes dos Poderes Legisla-
tivo, Executivo e Judiciário, do Ministé-
rio Público, da Defensoria Pública e dos 
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Conselhos de Segurança Pública e De-
fesa Social, observados os parâmetros 
estabelecidos nesta Lei.

Art. 30. Cabe ao Poder Legislativo 
acompanhar as avaliações do respectivo 
ente federado.

Art. 31. O Sinaped assegurará, na me-
todologia a ser empregada:

I - a realização da autoavaliação dos 
gestores e das corporações;

II - a avaliação institucional externa, 
contemplando a análise global e inte-
grada das instalações físicas, relações 
institucionais, compromisso social, ativi-
dades e finalidades das corporações;

III - a análise global e integrada dos 
diagnósticos, estruturas, compromissos, 
finalidades e resultados das políticas de 
segurança pública e defesa social;

IV - o caráter público de todos os 
procedimentos, dados e resultados dos 
processos de avaliação.

Art. 32. A avaliação dos objetivos 
e das metas do Plano Nacional de Se-
gurança Pública e Defesa Social será 
coordenada por comissão permanen-
te e realizada por comissões temporá-
rias, essas compostas, no mínimo, por 
3 (três) membros, na forma do regula-
mento próprio.

Parágrafo único. É vedado à comissão 
permanente designar avaliadores que 
sejam titulares ou servidores dos órgãos 
gestores avaliados, caso:

I - tenham relação de parentesco até 
terceiro grau com titulares ou servidores 
dos órgãos gestores avaliados;

II - estejam respondendo a processo 
criminal ou administrativo.

CAPÍTULO VI 
DO CONTROLE E DA TRANSPARÊN-

CIA
Seção I 

Do Controle Interno

Art. 33. Aos órgãos de correição, do-
tados de autonomia no exercício de suas 
competências, caberá o gerenciamento 
e a realização dos processos e procedi-
mentos de apuração de responsabilida-
de funcional, por meio de sindicância e 
processo administrativo disciplinar, e a 
proposição de subsídios para o aperfei-
çoamento das atividades dos órgãos de 
segurança pública e defesa social.

Seção II 
Do Acompanhamento Público da 

Atividade Policial

Art. 34. A União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios deverão instituir 
órgãos de ouvidoria dotados de auto-
nomia e independência no exercício de 
suas atribuições.

Parágrafo único. À ouvidoria com-
petirá o recebimento e tratamento de 
representações, elogios e sugestões de 
qualquer pessoa sobre as ações e ati-
vidades dos profissionais e membros 
integrantes do Susp, devendo encami-
nhá-los ao órgão com atribuição para 
as providências legais e a resposta ao 
requerente.

Seção III 
Da Transparência e da Integração de 

Dados e Informações

Art. 35. É instituído o Sistema Nacio-
nal de Informações de Segurança Públi-
ca, Prisionais, de Rastreabilidade de Ar-
mas e Munições, de Material Genético, 
de Digitais e de Drogas (Sinesp), com a 
finalidade de armazenar, tratar e inte-
grar dados e informações para auxiliar 
na formulação, implementação, execu-
ção, acompanhamento e avaliação das 
políticas relacionadas com:

I - segurança pública e defesa social;
II - sistema prisional e execução pe-

nal;
III - rastreabilidade de armas e mu-

nições;
IV - banco de dados de perfil genéti-

co e digitais;
V - enfrentamento do tráfico de dro-

gas ilícitas.
Art. 36. O Sinesp tem por objetivos:
I - proceder à coleta, análise, atualiza-

ção, sistematização, integração e inter-
pretação de dados e informações rela-
tivos às políticas de segurança pública e 
defesa social;

II - disponibilizar estudos, estatísticas, 
indicadores e outras informações para 
auxiliar na formulação, implementação, 
execução, monitoramento e avaliação 
de políticas públicas;

III - promover a integração das redes 
e sistemas de dados e informações de 
segurança pública e defesa social, crimi-
nais, do sistema prisional e sobre dro-
gas;

IV - garantir a interoperabilidade dos 
sistemas de dados e informações, con-
forme os padrões definidos pelo conse-
lho gestor.

Parágrafo único. O Sinesp adotará os 
padrões de integridade, disponibilidade, 
confidencialidade, confiabilidade e tem-
pestividade dos sistemas informatiza-
dos do governo federal.
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Art. 37. Integram o Sinesp todos os en-
tes federados, por intermédio de órgãos 
criados ou designados para esse fim.

§ 1º Os dados e as informações de que 
trata esta Lei deverão ser padronizados 
e categorizados e serão fornecidos e 
atualizados pelos integrantes do Sinesp.

§ 2º O integrante que deixar de 
fornecer ou atualizar seus dados e 
informações no Sinesp poderá não 
receber recursos nem celebrar parcerias 
com a União para financiamento de 
programas, projetos ou ações de 
segurança pública e defesa social e 
do sistema prisional, na forma do 
regulamento.

§ 3º O Ministério Extraordinário 
da Segurança Pública é autorizado a 
celebrar convênios com órgãos do Poder 
Executivo que não integrem o Susp, com 
o Poder Judiciário e com o Ministério 
Público, para compatibilização de 
sistemas de informação e integração 
de dados, ressalvadas as vedações 
constitucionais de sigilo e desde que o 
objeto fundamental dos acordos seja a 
prevenção e a repressão da violência.

§ 4º A omissão no fornecimento 
das informações legais implica 
responsabilidade administrativa do 
agente público.

CAPÍTULO VII 
DA CAPACITAÇÃO E DA VALORIZA-
ÇÃO DO PROFISSIONAL EM SEGU-
RANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Seção I 
Do Sistema Integrado de Educação e 

Valorização Profissional (Sievap)

Art. 38. É instituído o Sistema Integra-
do de Educação e Valorização Profissio-
nal (Sievap), com a finalidade de:

I - planejar, pactuar, implementar, 
coordenar e supervisionar as atividades 
de educação gerencial, técnica e opera-
cional, em cooperação com as unidades 
da Federação;

II - identificar e propor novas meto-
dologias e técnicas de educação volta-
das ao aprimoramento de suas ativida-
des;

III - apoiar e promover educação qua-
lificada, continuada e integrada;

IV - identificar e propor mecanismos 
de valorização profissional.

§ 1º O Sievap é constituído, entre 
outros, pelos seguintes programas:

I - matriz curricular nacional;
II - Rede Nacional de Altos Estudos 

em Segurança Pública (Renaesp);
III - Rede Nacional de Educação a 

Distância em Segurança Pública (Rede 
EaD-Senasp);

IV - programa nacional de qualidade 
de vida para segurança pública e defesa 
social.

§ 2º Os órgãos integrantes do Susp terão 
acesso às ações de educação do Sievap, 
conforme política definida pelo Ministério 
Extraordinário da Segurança Pública.

Art. 39. A matriz curricular nacional cons-
titui-se em referencial teórico, metodológico 
e avaliativo para as ações de educação aos 
profissionais de segurança pública e defesa 
social e deverá ser observada nas atividades 
formativas de ingresso, aperfeiçoamento, 
atualização, capacitação e especialização 
na área de segurança pública e defesa 
social, nas modalidades presencial e a 
distância, respeitados o regime jurídico 
e as peculiaridades de cada instituição.

§ 1º A matriz curricular é pautada 
nos direitos humanos, nos princípios 
da andragogia e nas teorias que 
enfocam o processo de construção do 
conhecimento.

§ 2º Os programas de educação 
deverão estar em consonância com os 
princípios da matriz curricular nacional.

Art. 40. A Renaesp, integrada por ins-
tituições de ensino superior, observadas 
as normas de licitação e contratos, tem 
como objetivo:

I - promover cursos de graduação, 
extensão e pós-graduação em seguran-
ça pública e defesa social;

II - fomentar a integração entre as 
ações dos profissionais, em conformida-
de com as políticas nacionais de segu-
rança pública e defesa social;

III - promover a compreensão do fe-
nômeno da violência;

IV - difundir a cidadania, os direitos 
humanos e a educação para a paz;

V - articular o conhecimento prático 
dos profissionais de segurança pública 
e defesa social com os conhecimentos 
acadêmicos;

VI - difundir e reforçar a construção 
de cultura de segurança pública e de-
fesa social fundada nos paradigmas da 
contemporaneidade, da inteligência, da 
informação e do exercício de atribuições 
estratégicas, técnicas e científicas;

VII - incentivar produção técnico-
-científica que contribua para as ativida-
des desenvolvidas pelo Susp.

Art. 41. A Rede EaD-Senasp é esco-
la virtual destinada aos profissionais de 
segurança pública e defesa social e tem 
como objetivo viabilizar o acesso aos 
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processos de aprendizagem, indepen-
dentemente das limitações geográficas 
e sociais existentes, com o propósito de 
democratizar a educação em segurança 
pública e defesa social.

Seção II 
Do Programa Nacional de Qualidade 
de Vida para Profissionais de Segu-

rança Pública (Pró-Vida)

Art. 42. O Programa Nacional de 
Qualidade de Vida para Profissionais de 
Segurança Pública (Pró-Vida) tem por 
objetivo elaborar, implementar, apoiar, 
monitorar e avaliar, entre outros, os pro-
jetos de programas de atenção psicos-
social e de saúde no trabalho dos pro-
fissionais de segurança pública e defesa 
social, bem como a integração sistêmica 
das unidades de saúde dos órgãos que 
compõem o Susp.

CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 43. Os documentos de identifica-
ção funcional dos profissionais da área 
de segurança pública e defesa social 
serão padronizados mediante ato do 
Ministro de Estado Extraordinário da 
Segurança Pública e terão fé pública e 
validade em todo o território nacional.

Art. 44. (VETADO).
Art. 45. Deverão ser realizadas confe-

rências a cada 5 (cinco) anos para de-
bater as diretrizes dos planos nacional, 
estaduais e municipais de segurança 
pública e defesa social.

Art. 46. O art. 3º da Lei Complemen-
tar nº 79, de 7 de janeiro de 1994 , passa 
a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 3º ..........................................................
..........................................................................
§ 1º (VETADO).
..........................................................................
§ 4º Os entes federados integrantes 

do Sistema Nacional de Informações de 
Segurança Pública, Prisionais, de Ras-
treabilidade de Armas e Munições, de 
Material Genético, de Digitais e de Dro-
gas (Sinesp) que deixarem de fornecer 
ou atualizar seus dados no Sistema não 
poderão receber recursos do Funpen.

................................................................” (NR)
Art. 47. O inciso II do § 3º e o § 5º do 

art. 4º da Lei nº 10.201, de 14 de feve-
reiro de 2001 , passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 4º ...........................................................
...........................................................................
§ 3º ..................................................................
...........................................................................
II - os integrantes do Sistema Nacio-

nal de Informações de Segurança Pú-
blica, Prisionais, de Rastreabilidade de 
Armas e Munições, de Material Genéti-

co, de Digitais e de Drogas (Sinesp) que 
cumprirem os prazos estabelecidos pelo 
órgão competente para o fornecimento 
de dados e informações ao Sistema;

..........................................................................
§ 5º (VETADO)
................................................................” (NR)
Art. 48. O § 2º do art. 9º da Lei nº 

11.530, de 24 de outubro de 2007 , pas-
sa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º ...........................................................
..........................................................................
§ 2º Os entes federados integrantes 

do Sistema Nacional de Informações de 
Segurança Pública, Prisionais, de Ras-
treabilidade de Armas e Munições, de 
Material Genético, de Digitais e de Dro-
gas (Sinesp) que deixarem de fornecer 
ou de atualizar seus dados e informa-
ções no Sistema não poderão receber 
recursos do Pronasci.” (NR)

Art. 49. Revogam-se os arts. 1º a 8º 
da Lei nº 12.681, de 4 de julho de 2012.

Art. 50. Esta Lei entra em vigor após 
decorridos 30 (trinta) dias de sua publi-
cação oficial.

Brasília, 11 de junho de 2018; 197º da 
Independência e 130º da República.

LEI N. 12.850/2013 – NOÇÃO DE 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E 
ALGUNS ARTIGOS PERTINEN-

TES A DISCIPLINA).

LEI Nº 12.850, DE 2 DE 
AGOSTO DE 2013

Define organização criminosa e dis-
põe sobre a investigação criminal, os 
meios de obtenção da prova, infrações 
penais correlatas e o procedimento cri-
minal; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 (Código Penal); 
revoga a Lei nº 9.034, de 3 de maio de 
1995; e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço 
saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Art. 1º Esta Lei define organização 
criminosa e dispõe sobre a investigação 
criminal, os meios de obtenção da pro-
va, infrações penais correlatas e o pro-
cedimento criminal a ser aplicado.

§ 1º Considera-se organização 
criminosa a associação de 4 (quatro) ou 
mais pessoas estruturalmente ordenada 
e caracterizada pela divisão de tarefas, 
ainda que informalmente, com objetivo 
de obter, direta ou indiretamente, 
vantagem de qualquer natureza, 
mediante a prática de infrações penais 
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cujas penas máximas sejam superiores a 
4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter 
transnacional.

§ 2º Esta Lei se aplica também:
I - às infrações penais previstas em 

tratado ou convenção internacional 
quando, iniciada a execução no País, o 
resultado tenha ou devesse ter ocorrido 
no estrangeiro, ou reciprocamente;

II - às organizações terroristas, enten-
didas como aquelas voltadas para a prá-
tica dos atos de terrorismo legalmente 
definidos.             (Redação dada pela lei 
nº 13.260, de 2016)

Art. 2º Promover, constituir, financiar 
ou integrar, pessoalmente ou por inter-
posta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) 
anos, e multa, sem prejuízo das penas 
correspondentes às demais infrações 
penais praticadas.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem 
impede ou, de qualquer forma, embaraça 
a investigação de infração penal que 
envolva organização criminosa.

§ 2º As penas aumentam-se até a 
metade se na atuação da organização 
criminosa houver emprego de arma de 
fogo.

§ 3º A pena é agravada para quem 
exerce o comando, individual ou 
coletivo, da organização criminosa, 
ainda que não pratique pessoalmente 
atos de execução.

§ 4º A pena é aumentada de 1/6 (um 
sexto) a 2/3 (dois terços):

I - se há participação de criança ou 
adolescente;

II - se há concurso de funcionário pú-
blico, valendo-se a organização crimi-
nosa dessa condição para a prática de 
infração penal;

III - se o produto ou proveito da in-
fração penal destinar-se, no todo ou em 
parte, ao exterior;

IV - se a organização criminosa man-
tém conexão com outras organizações 
criminosas independentes;

V - se as circunstâncias do fato evi-
denciarem a transnacionalidade da or-
ganização.

§ 5º Se houver indícios suficientes 
de que o funcionário público integra 
organização criminosa, poderá o juiz 
determinar seu afastamento cautelar do 
cargo, emprego ou função, sem prejuízo 
da remuneração, quando a medida 
se fizer necessária à investigação ou 
instrução processual.

§ 6º A condenação com trânsito 
em julgado acarretará ao funcionário 
público a perda do cargo, função, 
emprego ou mandato eletivo e a 
interdição para o exercício de função 
ou cargo público pelo prazo de 8 (oito) 
anos subsequentes ao cumprimento da 
pena.

§ 7º Se houver indícios de participação 
de policial nos crimes de que trata esta 
Lei, a Corregedoria de Polícia instaurará 
inquérito policial e comunicará ao 
Ministério Público, que designará 
membro para acompanhar o feito até a 
sua conclusão.

§ 8º As lideranças de organizações 
criminosas armadas ou que tenham 
armas à disposição deverão iniciar 
o cumprimento da pena em 
estabelecimentos penais de segurança 
máxima.    (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019)

§ 9º O condenado expressamente 
em sentença por integrar organização 
criminosa ou por crime praticado por meio 
de organização criminosa não poderá 
progredir de regime de cumprimento de 
pena ou obter livramento condicional 
ou outros benefícios prisionais se 
houver elementos probatórios que 
indiquem a manutenção do vínculo 
associativo.      (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)

CAPÍTULO II
DA INVESTIGAÇÃO E DOS MEIOS 

DE OBTENÇÃO DA PROVA

Art. 3º Em qualquer fase da persecu-
ção penal, serão permitidos, sem pre-
juízo de outros já previstos em lei, os 
seguintes meios de obtenção da prova:

I - colaboração premiada;
II - captação ambiental de sinais ele-

tromagnéticos, ópticos ou acústicos;
III - ação controlada;
IV - acesso a registros de ligações 

telefônicas e telemáticas, a dados ca-
dastrais constantes de bancos de dados 
públicos ou privados e a informações 
eleitorais ou comerciais;

V - interceptação de comunicações 
telefônicas e telemáticas, nos termos da 
legislação específica;

VI - afastamento dos sigilos financei-
ro, bancário e fiscal, nos termos da legis-
lação específica;

VII - infiltração, por policiais, em ativi-
dade de investigação, na forma do art. 11;

VIII - cooperação entre instituições e 
órgãos federais, distritais, estaduais e 
municipais na busca de provas e infor-
mações de interesse da investigação ou 
da instrução criminal.
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§ 1º Havendo necessidade justificada 
de manter sigilo sobre a capacidade 
investigatória, poderá ser dispensada 
licitação para contratação de serviços 
técnicos especializados, aquisição ou 
locação de equipamentos destinados 
à polícia judiciária para o rastreamento 
e obtenção de provas previstas nos 
incisos II e V.             (Incluído pela Lei nº 
13.097, de 2015)

§ 2º No caso do § 1º , fica dispensada 
a publicação de que trata o parágrafo 
único do art. 61 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, devendo ser comunicado 
o órgão de controle interno da realização 
da contratação.             (Incluído pela Lei nº 
13.097, de 2015)

Seção I
Da Colaboração Premiada

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 
2019)

Art. 3º-A. O acordo de colaboração 
premiada é negócio jurídico processual e 
meio de obtenção de prova, que pressu-
põe utilidade e interesse públicos.     (In-
cluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Art. 3º-B. O recebimento da proposta 
para formalização de acordo de colabo-
ração demarca o início das negociações e 
constitui também marco de confidencia-
lidade, configurando violação de sigilo e 
quebra da confiança e da boa-fé a divul-
gação de tais tratativas iniciais ou de do-
cumento que as formalize, até o levanta-
mento de sigilo por decisão judicial.     (In-
cluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 1º A proposta de acordo de 
colaboração premiada poderá ser 
sumariamente indeferida, com a 
devida justificativa, cientificando-se o 
interessado.    (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019)

§ 2º Caso não haja indeferimento 
sumário, as partes deverão firmar Termo de 
Confidencialidade para prosseguimento 
das tratativas, o que vinculará os órgãos 
envolvidos na negociação e impedirá 
o indeferimento posterior sem justa 
causa.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)

§ 3º O recebimento de proposta de 
colaboração para análise ou o Termo de 
Confidencialidade não implica, por si só, 
a suspensão da investigação, ressalvado 
acordo em contrário quanto à propositura 
de medidas processuais penais cautelares 
e assecuratórias, bem como medidas 
processuais cíveis admitidas pela 
legislação processual civil em vigor.     (In-
cluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 4º O acordo de colaboração 
premiada poderá ser precedido de 
instrução, quando houver necessidade 
de identificação ou complementação 
de seu objeto, dos fatos narrados, sua 

definição jurídica, relevância, utilidade e 
interesse público.     (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)

§ 5º Os termos de recebimento 
de proposta de colaboração e de 
confidencialidade serão elaborados pelo 
celebrante e assinados por ele, pelo 
colaborador e pelo advogado ou defensor 
público com poderes específicos.  (Incluí-
do pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 6º Na hipótese de não ser celebrado 
o acordo por iniciativa do celebrante, esse 
não poderá se valer de nenhuma das 
informações ou provas apresentadas pelo 
colaborador, de boa-fé, para qualquer 
outra finalidade.   (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)

Art. 3º-C. A proposta de colaboração 
premiada deve estar instruída com pro-
curação do interessado com poderes es-
pecíficos para iniciar o procedimento de 
colaboração e suas tratativas, ou firmada 
pessoalmente pela parte que pretende a 
colaboração e seu advogado ou defensor 
público.    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)

§ 1º Nenhuma tratativa sobre 
colaboração premiada deve ser realizada 
sem a presença de advogado constituído 
ou defensor público.     (Incluído pela Lei 
nº 13.964, de 2019)

§ 2º Em caso de eventual conflito 
de interesses, ou de colaborador 
hipossuficiente, o celebrante deverá 
solicitar a presença de outro advogado ou 
a participação de defensor público.     (In-
cluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 3º No acordo de colaboração 
premiada, o colaborador deve narrar 
todos os fatos ilícitos para os quais 
concorreu e que tenham relação direta 
com os fatos investigados.     (Incluído 
pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 4º Incumbe à defesa instruir a proposta 
de colaboração e os anexos com os fatos 
adequadamente descritos, com todas as 
suas circunstâncias, indicando as provas e 
os elementos de corroboração.   (Incluí-
do pela Lei nº 13.964, de 2019)

Art. 4º O juiz poderá, a requerimento 
das partes, conceder o perdão judicial, 
reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena 
privativa de liberdade ou substituí-la por 
restritiva de direitos daquele que tenha 
colaborado efetiva e voluntariamente 



388

Anotações

SE
G

U
RA

N
ÇA

 P
Ú

BL
IC

A

com a investigação e com o processo 
criminal, desde que dessa colaboração 
advenha um ou mais dos seguintes re-
sultados:

I - a identificação dos demais coau-
tores e partícipes da organização cri-
minosa e das infrações penais por eles 
praticadas;

II - a revelação da estrutura hierárqui-
ca e da divisão de tarefas da organiza-
ção criminosa;

III - a prevenção de infrações penais 
decorrentes das atividades da organiza-
ção criminosa;

IV - a recuperação total ou parcial do 
produto ou do proveito das infrações 
penais praticadas pela organização cri-
minosa;

V - a localização de eventual vítima 
com a sua integridade física preservada.

§ 1º Em qualquer caso, a concessão 
do benefício levará em conta a 
personalidade do colaborador, a 
natureza, as circunstâncias, a gravidade 
e a repercussão social do fato criminoso 
e a eficácia da colaboração.

§ 2º Considerando a relevância da 
colaboração prestada, o Ministério 
Público, a qualquer tempo, e o 
delegado de polícia, nos autos do 
inquérito policial, com a manifestação 
do Ministério Público, poderão requerer 
ou representar ao juiz pela concessão 
de perdão judicial ao colaborador, 
ainda que esse benefício não tenha sido 
previsto na proposta inicial, aplicando-
-se, no que couber, o art. 28 do Decre-
to-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 
(Código de Processo Penal).

§ 3º O prazo para oferecimento de 
denúncia ou o processo, relativos ao 
colaborador, poderá ser suspenso por 
até 6 (seis) meses, prorrogáveis por igual 
período, até que sejam cumpridas as 
medidas de colaboração, suspendendo-
se o respectivo prazo prescricional.

§ 4º Nas mesmas hipóteses 
do caput deste artigo, o Ministério 
Público poderá deixar de oferecer 
denúncia se a proposta de acordo 
de colaboração referir-se a infração 
de cuja existência não tenha prévio 
conhecimento e o colaborador:     (Re-
dação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - não for o líder da organização cri-
minosa;

II - for o primeiro a prestar efetiva co-
laboração nos termos deste artigo.

§ 4º-A. Considera-se existente o 
conhecimento prévio da infração 
quando o Ministério Público ou a 
autoridade policial competente tenha 
instaurado inquérito ou procedimento 
investigatório para apuração dos fatos 
apresentados pelo colaborador.     (In-
cluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 5º Se a colaboração for posterior à 
sentença, a pena poderá ser reduzida até 
a metade ou será admitida a progressão 
de regime ainda que ausentes os 
requisitos objetivos.

§ 6º O juiz não participará das 
negociações realizadas entre as partes 
para a formalização do acordo de 
colaboração, que ocorrerá entre o 
delegado de polícia, o investigado e 
o defensor, com a manifestação do 
Ministério Público, ou, conforme o 
caso, entre o Ministério Público e o 
investigado ou acusado e seu defensor.

§ 7º Realizado o acordo na 
forma do § 6º deste artigo, serão 
remetidos ao juiz, para análise, o 
respectivo termo, as declarações do 
colaborador e cópia da investigação, 
devendo o juiz ouvir sigilosamente 
o colaborador, acompanhado de 
seu defensor, oportunidade em que 
analisará os seguintes aspectos na 
homologação:     (Redação dada pela Lei 
nº 13.964, de 2019)

I - regularidade e legalidade;      (In-
cluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

II - adequação dos benefícios pac-
tuados àqueles previstos no caput e 
nos §§ 4º e 5º deste artigo, sendo 
nulas as cláusulas que violem o critério 
de definição do regime inicial de 
cumprimento de pena do art. 33 do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940 (Código Penal), as regras 
de cada um dos regimes previstos no 
Código Penal e na Lei nº 7.210, de 11 
de julho de 1984 (Lei de Execução Pe-
nal) e os requisitos de progressão de 
regime não abrangidos pelo § 5º deste 
artigo;       (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019)

III - adequação dos resultados da 
colaboração aos resultados míni-
mos exigidos nos incisos I, II, III, IV e V 
do caput deste artigo;      (Incluído pela 
Lei nº 13.964, de 2019)

IV - voluntariedade da manifestação 
de vontade, especialmente nos casos 
em que o colaborador está ou esteve sob 
efeito de medidas cautelares.     (Incluído 
pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 7º-A O juiz ou o tribunal deve 
proceder à análise fundamentada do 
mérito da denúncia, do perdão judicial 
e das primeiras etapas de aplicação 
da pena, nos termos do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Códi-
go Penal) e do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 
de outubro de 1941 (Código de Processo 
Penal), antes de conceder os benefícios 
pactuados, exceto quando o acordo pre-
ver o não oferecimento da denúncia na 
forma dos §§ 4º e 4º-A deste artigo ou já 
tiver sido proferida sentença.      (Incluí-
do pela Lei nº 13.964, de 2019)
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§ 7º-B. São nulas de pleno direito 
as previsões de renúncia ao direito de 
impugnar a decisão homologatória.    (In-
cluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 8º O juiz poderá recusar a homologação 
da proposta que não atender aos requisitos 
legais, devolvendo-a às partes para as 
adequações necessárias.    (Redação dada 
pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 9º Depois de homologado o acordo, o 
colaborador poderá, sempre acompanhado 
pelo seu defensor, ser ouvido pelo membro 
do Ministério Público ou pelo delegado de 
polícia responsável pelas investigações.

§ 10. As partes podem retratar-se 
da proposta, caso em que as provas 
autoincriminatórias produzidas pelo 
colaborador não poderão ser utilizadas 
exclusivamente em seu desfavor.

§ 10-A Em todas as fases do processo, 
deve-se garantir ao réu delatado a 
oportunidade de manifestar-se após o 
decurso do prazo concedido ao réu que 
o delatou.    (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019)

§ 11. A sentença apreciará os termos do 
acordo homologado e sua eficácia.

§ 12. Ainda que beneficiado por 
perdão judicial ou não denunciado, o 
colaborador poderá ser ouvido em juízo a 
requerimento das partes ou por iniciativa 
da autoridade judicial.

§ 13. O registro das tratativas e dos 
atos de colaboração deverá ser feito 
pelos meios ou recursos de gravação 
magnética, estenotipia, digital ou técnica 
similar, inclusive audiovisual, destinados a 
obter maior fidelidade das informações, 
garantindo-se a disponibilização de cópia 
do material ao colaborador.     (Redação 
dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 14. Nos depoimentos que prestar, 
o colaborador renunciará, na presença 
de seu defensor, ao direito ao silêncio e 
estará sujeito ao compromisso legal de 
dizer a verdade.

§ 15. Em todos os atos de negociação, 
confirmação e execução da colaboração, 
o colaborador deverá estar assistido por 
defensor.

§ 16. Nenhuma das seguintes medidas 
será decretada ou proferida com 
fundamento apenas nas declarações do 
colaborador:     (Redação dada pela Lei 
nº 13.964, de 2019)

I - medidas cautelares reais ou pes-
soais;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)

II - recebimento de denúncia ou quei-
xa-crime;     (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019)

III - sentença condenatória.     (Incluí-
do pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 17. O acordo homologado poderá 
ser rescindido em caso de omissão 
dolosa sobre os fatos objeto da 
colaboração.     (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)

§ 18. O acordo de colaboração 
premiada pressupõe que o colaborador 
cesse o envolvimento em conduta ilícita 
relacionada ao objeto da colaboração, 
sob pena de rescisão.     (Incluído pela 
Lei nº 13.964, de 2019)

Art. 5º São direitos do colaborador:
I - usufruir das medidas de proteção 

previstas na legislação específica;
II - ter nome, qualificação, imagem e 

demais informações pessoais preserva-
dos;

III - ser conduzido, em juízo, separa-
damente dos demais coautores e partí-
cipes;

IV - participar das audiências sem 
contato visual com os outros acusados;

V - não ter sua identidade revelada 
pelos meios de comunicação, nem ser 
fotografado ou filmado, sem sua prévia 
autorização por escrito;

VI - cumprir pena ou prisão cautelar 
em estabelecimento penal diverso dos 
demais corréus ou condenados.       (Re-
dação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Art. 6º O termo de acordo da cola-
boração premiada deverá ser feito por 
escrito e conter:

I - o relato da colaboração e seus 
possíveis resultados;

II - as condições da proposta do Mi-
nistério Público ou do delegado de po-
lícia;

III - a declaração de aceitação do co-
laborador e de seu defensor;

IV - as assinaturas do representante 
do Ministério Público ou do delegado 
de polícia, do colaborador e de seu de-
fensor;

V - a especificação das medidas de 
proteção ao colaborador e à sua família, 
quando necessário.

Art. 7º O pedido de homologação do 
acordo será sigilosamente distribuído, 
contendo apenas informações que não 
possam identificar o colaborador e o 
seu objeto.

§ 1º As informações pormenorizadas 
da colaboração serão dirigidas 
diretamente ao juiz a que recair a 
distribuição, que decidirá no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas.



390

Anotações

SE
G

U
RA

N
ÇA

 P
Ú

BL
IC

A

§ 2º O acesso aos autos será restrito 
ao juiz, ao Ministério Público e ao 
delegado de polícia, como forma de 
garantir o êxito das investigações, 
assegurando-se ao defensor, no 
interesse do representado, amplo 
acesso aos elementos de prova que 
digam respeito ao exercício do direito 
de defesa, devidamente precedido de 
autorização judicial, ressalvados os 
referentes às diligências em andamento.

§ 3º O acordo de colaboração 
premiada e os depoimentos do 
colaborador serão mantidos em sigilo 
até o recebimento da denúncia ou 
da queixa-crime, sendo vedado ao 
magistrado decidir por sua publicidade 
em qualquer hipótese.       (Redação 
dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Seção II
Da Ação Controlada

Art. 8º Consiste a ação controlada em 
retardar a intervenção policial ou admi-
nistrativa relativa à ação praticada por 
organização criminosa ou a ela vincula-
da, desde que mantida sob observação 
e acompanhamento para que a medida 
legal se concretize no momento mais 
eficaz à formação de provas e obtenção 
de informações.

§ 1º O retardamento da intervenção 
policial ou administrativa será 
previamente comunicado ao juiz 
competente que, se for o caso, 
estabelecerá os seus limites e 
comunicará ao Ministério Público.

§ 2º A comunicação será 
sigilosamente distribuída de forma a 
não conter informações que possam 
indicar a operação a ser efetuada.

§ 3º Até o encerramento da diligência, 
o acesso aos autos será restrito ao juiz, 
ao Ministério Público e ao delegado de 
polícia, como forma de garantir o êxito 
das investigações.

§ 4º Ao término da diligência, 
elaborar-se-á auto circunstanciado 
acerca da ação controlada.

Art. 9º Se a ação controlada envolver 
transposição de fronteiras, o retarda-
mento da intervenção policial ou admi-
nistrativa somente poderá ocorrer com 
a cooperação das autoridades dos paí-
ses que figurem como provável itinerá-

rio ou destino do investigado, de modo 
a reduzir os riscos de fuga e extravio do 
produto, objeto, instrumento ou provei-
to do crime.

Seção III
Da Infiltração de Agentes

Art. 10. A infiltração de agentes de 
polícia em tarefas de investigação, re-
presentada pelo delegado de polícia 
ou requerida pelo Ministério Público, 
após manifestação técnica do delegado 
de polícia quando solicitada no curso 
de inquérito policial, será precedida de 
circunstanciada, motivada e sigilosa au-
torização judicial, que estabelecerá seus 
limites.

§ 1º Na hipótese de representação do 
delegado de polícia, o juiz competente, 
antes de decidir, ouvirá o Ministério 
Público.

§ 2º Será admitida a infiltração se 
houver indícios de infração penal de que 
trata o art. 1º e se a prova não puder ser 
produzida por outros meios disponíveis.

§ 3º A infiltração será autorizada pelo 
prazo de até 6 (seis) meses, sem prejuízo 
de eventuais renovações, desde que 
comprovada sua necessidade.

§ 4º Findo o prazo previsto no § 
3º , o relatório circunstanciado será 
apresentado ao juiz competente, que 
imediatamente cientificará o Ministério 
Público.

§ 5º No curso do inquérito policial, o 
delegado de polícia poderá determinar 
aos seus agentes, e o Ministério Público 
poderá requisitar, a qualquer tempo, 
relatório da atividade de infiltração.

Art. 10-A. Será admitida a ação de 
agentes de polícia infiltrados virtuais, 
obedecidos os requisitos do caput do 
art. 10, na internet, com o fim de 
investigar os crimes previstos nesta 
Lei e a eles conexos, praticados por 
organizações criminosas, desde que de-
monstrada sua necessidade e indicados 
o alcance das tarefas dos policiais, os 
nomes ou apelidos das pessoas inves-
tigadas e, quando possível, os dados de 
conexão ou cadastrais que permitam a 
identificação dessas pessoas.      (Incluí-
do pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 1º Para efeitos do disposto nesta 
Lei, consideram-se:      (Incluído pela Lei 
nº 13.964, de 2019)

I - dados de conexão: informações 
referentes a hora, data, início, término, 
duração, endereço de Protocolo de In-
ternet (IP) utilizado e terminal de ori-
gem da conexão;      (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)

II - dados cadastrais: informações re-
ferentes a nome e endereço de assinan-
te ou de usuário registrado ou autenti-
cado para a conexão a quem endereço 



391

Anotações

SE
G

U
RA

N
ÇA

 P
Ú

BL
IC

A

de IP, identificação de usuário ou códi-
go de acesso tenha sido atribuído no 
momento da conexão.     (Incluído pela 
Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º Na hipótese de representação do 
delegado de polícia, o juiz competente, 
antes de decidir, ouvirá o Ministério 
Público.     (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019)

§ 3º Será admitida a infiltração se 
houver indícios de infração penal de que 
trata o art. 1º desta Lei e se as provas 
não puderem ser produzidas por outros 
meios disponíveis.     (Incluído pela Lei 
nº 13.964, de 2019)

§ 4º A infiltração será autorizada pelo 
prazo de até 6 (seis) meses, sem prejuízo 
de eventuais renovações, mediante 
ordem judicial fundamentada e desde 
que o total não exceda a 720 (setecentos 
e vinte) dias e seja comprovada sua 
necessidade.      (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)

§ 5º Findo o prazo previsto 
no § 4º deste artigo, o relatório 
circunstanciado, juntamente com todos 
os atos eletrônicos praticados durante 
a operação, deverão ser registrados, 
gravados, armazenados e apresentados 
ao juiz competente, que imediatamente 
cientificará o Ministério Público.      (In-
cluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 6º No curso do inquérito policial, o 
delegado de polícia poderá determinar 
aos seus agentes, e o Ministério Público 
e o juiz competente poderão requisitar, 
a qualquer tempo, relatório da atividade 
de infiltração.    (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)

§ 7º É nula a prova obtida sem 
a observância do disposto neste 
artigo.      (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019)

Art. 10-B. As informações da opera-
ção de infiltração serão encaminhadas 
diretamente ao juiz responsável pela 
autorização da medida, que zelará por 
seu sigilo.     (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019)

Parágrafo único. Antes da conclusão 
da operação, o acesso aos autos será re-
servado 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 13.964, de 2019)

Art. 10-C. Não comete crime o po-
licial que oculta a sua identidade para, 
por meio da internet, colher indícios de 
autoria e materialidade dos crimes pre-
vistos no art. 1º desta Lei.     (Incluído 
pela Lei nº 13.964, de 2019)

Parágrafo único. O agente policial in-
filtrado que deixar de observar a estrita 
finalidade da investigação responderá 
pelos excessos praticados.     (Incluído 
pela Lei nº 13.964, de 2019)

Art. 10-D. Concluída a investigação, 
todos os atos eletrônicos praticados du-
rante a operação deverão ser registrados, 
gravados, armazenados e encaminhados 
ao juiz e ao Ministério Público, juntamen-
te com relatório circunstanciado.      (In-
cluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

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 dos envolvidos.      (In-
cluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Art. 11. O requerimento do Ministério 
Público ou a representação do delegado 
de polícia para a infiltração de agentes 
conterão a demonstração da necessida-
de da medida, o alcance das tarefas dos 
agentes e, quando possível, os nomes 
ou apelidos das pessoas investigadas e 
o local da infiltração.

Parágrafo único. Os órgãos de regis-
tro e cadastro público poderão incluir 
nos bancos de dados próprios, median-
te procedimento sigiloso e requisição 
da autoridade judicial, as informações 
necessárias à efetividade da identidade 
fictícia criada, nos casos de infiltração de 
agentes na internet.      (Incluído pela Lei 
nº 13.964, de 2019)

Art. 12. O pedido de infiltração será 
sigilosamente distribuído, de forma a 
não conter informações que possam in-
dicar a operação a ser efetivada ou iden-
tificar o agente que será infiltrado.

§ 1º As informações quanto à 
necessidade da operação de infiltração 
serão dirigidas diretamente ao juiz 
competente, que decidirá no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas, após 
manifestação do Ministério Público na 
hipótese de representação do delegado 
de polícia, devendo-se adotar as 
medidas necessárias para o êxito das 
investigações e a segurança do agente 
infiltrado.

§ 2º Os autos contendo as 
informações da operação de infiltração 
acompanharão a denúncia do Ministério 
Público, quando serão disponibilizados 
à defesa, assegurando-se a preservação 
da identidade do agente.
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§ 3º Havendo indícios seguros de que 
o agente infiltrado sofre risco iminente, 
a operação será sustada mediante 
requisição do Ministério Público ou 
pelo delegado de polícia, dando-se 
imediata ciência ao Ministério Público e 
à autoridade judicial.

Art. 13. O agente que não guardar, 
em sua atuação, a devida proporciona-
lidade com a finalidade da investigação, 
responderá pelos excessos praticados.

Parágrafo único. Não é punível, no âm-
bito da infiltração, a prática de crime pelo 
agente infiltrado no curso da investiga-
ção, quando inexigível conduta diversa.

Art. 14. São direitos do agente:
I - recusar ou fazer cessar a atuação in-

filtrada;
II - ter sua identidade alterada, aplican-

do-se, no que couber, o disposto no art. 
9º da Lei nº 9.807, de 13 de julho de 
1999, bem como usufruir das medidas 
de proteção a testemunhas;

III - ter seu nome, sua qualificação, 
sua imagem, sua voz e demais informa-
ções pessoais preservadas durante a in-
vestigação e o processo criminal, salvo 
se houver decisão judicial em contrário;

IV - não ter sua identidade revelada, 
nem ser fotografado ou filmado pelos 
meios de comunicação, sem sua prévia 
autorização por escrito.

Seção IV
Do Acesso a Registros, Dados Ca-

dastrais, Documentos e Informações

Art. 15. O delegado de polícia e o 
Ministério Público terão acesso, inde-
pendentemente de autorização judicial, 
apenas aos dados cadastrais do inves-
tigado que informem exclusivamente a 
qualificação pessoal, a filiação e o en-
dereço mantidos pela Justiça Eleitoral, 
empresas telefônicas, instituições finan-
ceiras, provedores de internet e admi-
nistradoras de cartão de crédito.

Art. 16. As empresas de transporte 
possibilitarão, pelo prazo de 5 (cinco) 
anos, acesso direto e permanente do 
juiz, do Ministério Público ou do dele-
gado de polícia aos bancos de dados de 
reservas e registro de viagens.

Art. 17. As concessionárias de telefo-
nia fixa ou móvel manterão, pelo prazo 
de 5 (cinco) anos, à disposição das au-

toridades mencionadas no art. 15, regis-
tros de identificação dos números dos 
terminais de origem e de destino das 
ligações telefônicas internacionais, inte-
rurbanas e locais.

Seção V
Dos Crimes Ocorridos na Investi-
gação e na Obtenção da Prova

Art. 18. Revelar a identidade, foto-
grafar ou filmar o colaborador, sem sua 
prévia autorização por escrito:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) 
anos, e multa.

Art. 19. Imputar falsamente, sob pre-
texto de colaboração com a Justiça, a 
prática de infração penal a pessoa que 
sabe ser inocente, ou revelar informa-
ções sobre a estrutura de organização 
criminosa que sabe inverídicas:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos, e multa.

Art. 20. Descumprir determinação de 
sigilo das investigações que envolvam a 
ação controlada e a infiltração de agen-
tes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos, e multa.

Art. 21. Recusar ou omitir dados ca-
dastrais, registros, documentos e infor-
mações requisitadas pelo juiz, Ministé-
rio Público ou delegado de polícia, no 
curso de investigação ou do processo:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa.

Parágrafo único. Na mesma pena in-
corre quem, de forma indevida, se apos-
sa, propala, divulga ou faz uso dos da-
dos cadastrais de que trata esta Lei.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22. Os crimes previstos nesta Lei 
e as infrações penais conexas serão apu-
rados mediante procedimento ordinário 
previsto no Decreto-Lei nº 3.689, de 3 
de outubro de 1941 (Código de Proces-
so Penal), observado o disposto no pa-
rágrafo único deste artigo.

Parágrafo único. A instrução criminal 
deverá ser encerrada em prazo razoável, 
o qual não poderá exceder a 120 (cento 
e vinte) dias quando o réu estiver preso, 
prorrogáveis em até igual período, por 
decisão fundamentada, devidamente 
motivada pela complexidade da causa 
ou por fato procrastinatório atribuível 
ao réu.

Art. 23. O sigilo da investigação po-
derá ser decretado pela autoridade 
judicial competente, para garantia da 
celeridade e da eficácia das diligências 
investigatórias, assegurando-se ao de-
fensor, no interesse do representado, 
amplo acesso aos elementos de prova 
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que digam respeito ao exercício do di-
reito de defesa, devidamente precedido 
de autorização judicial, ressalvados os 
referentes às diligências em andamento.

Parágrafo único. Determinado o de-
poimento do investigado, seu defensor 
terá assegurada a prévia vista dos autos, 
ainda que classificados como sigilosos, 
no prazo mínimo de 3 (três) dias que 
antecedem ao ato, podendo ser amplia-
do, a critério da autoridade responsável 
pela investigação.

Art. 24. O art. 288 do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Códi-
go Penal), passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“ Associação Criminosa
Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou 

mais pessoas, para o fim específico de 
cometer crimes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) 
anos.

Parágrafo único. A pena aumenta-se 
até a metade se a associação é armada 
ou se houver a participação de criança 
ou adolescente.” (NR)

Art. 25. O art. 342 do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Códi-
go Penal), passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 342. .......................................................
............................

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (qua-
tro) anos, e multa.

...........................................................................
.......................” (NR)

Art. 26. Revoga-se a Lei nº 9.034, de 3 
de maio de 1995.

Art. 27. Esta Lei entra em vigor após 
decorridos 45 (quarenta e cinco) dias de 
sua publicação oficial.

Brasília, 2 de agosto de 2013; 192º da 
Independência e 125º da República.

 PARABÉNS!!!

META 9 - CONCLUÍDA COM 
SUCESSO.

“Crie a melhor, a mais grandiosa visão 
possível para sua vida, porque você se 

torna aquilo que você acredita.”

Anotações
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DIREITO CONSTITUCIONAL/ 
DIREITOS HUMANOS

01. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

Ao cumprir mandados de busca e 
apreensão e de prisão preventiva, a au-
toridade policial constatou que o en-
dereço diligenciado se tratava de pro-
priedade urbana onde foram localizadas 
culturas ilegais de plantas psicotrópicas. 
Em matéria de intervenção do Estado na 
propriedade, de acordo com a Consti-
tuição da República de 1988, o fato nar-
rado poderá ensejar a: 

A) desapropriação especial urbana, 
em que o imóvel será desapropriado, 
mediante pagamento com títulos da 
dívida pública de emissão previamen-
te aprovada pelo Senado Federal, com 
prazo de resgate de até dez anos; 

B) desapropriação confisco, em que o 
imóvel será expropriado e destinado à 
reforma agrária e a programas de habi-
tação popular, sem qualquer indeniza-
ção ao proprietário e sem prejuízo de 
outras sanções previstas em lei; 

C) desapropriação por interesse so-
cial, em que o imóvel será desapropria-
do, mediante pagamento com títulos da 
dívida pública, com prazo de resgate de 
até dez anos, em parcelas anuais, iguais 
e sucessivas; 

D) expropriação sanção, em que o 
imóvel será desapropriado, e metade 
de todo e qualquer bem de valor eco-
nômico apreendido em decorrência do 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins será confiscado e reverterá a fundo 
especial com destinação específica, na 
forma da lei; 

E) expropriação sanção, em que o 
imóvel será desapropriado com ulterior 
indenização, e todo e qualquer bem de 
valor econômico apreendido em decor-
rência do tráfico ilícito de entorpecentes 
e drogas afins será confiscado e rever-
terá a fundo especial com destinação 
específica, na forma da lei. 

02. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

A Organização Internacional XX, vin-
culada às Nações Unidas, ajuizou ação 
ordinária em face do Município Alfa. 
Para sua surpresa, o pedido foi julgado 
improcedente pelo juiz federal compe-
tente, em primeira instância, em uma 
sentença que se apresentava como ma-
nifestamente dissonante da Constitui-
ção da República Federativa do Brasil. 

Nesse caso, o recurso a ser interposto 
pela Organização Internacional XX, visan-
do à reforma da sentença do juízo de pri-
meira instância, que lhe foi desfavorável, 
será endereçado ao: 

A) Tribunal Regional Federal da respec-
tiva região; 

B) Tribunal de Justiça do respectivo Es-
tado; 

C) Superior Tribunal de Justiça; 
D) Supremo Tribunal Federal; 
E) Superior Tribunal Militar. 

03. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

A associação dos policiais civis do Es-
tado Alfa iniciou um grande movimento 
para que fossem estabelecidos critérios 
diferenciados para a concessão de be-
nefícios, aos policiais civis, pelo regime 
próprio de previdência social existente no 
referido Estado. Ao tomar conhecimento 
dessa pretensão, um parlamentar solici-
tou que sua assessoria jurídica se manifes-
tasse sobre a possibilidade de atendê-la. 

A assessoria jurídica respondeu corre-
tamente que a Constituição da República 
de 1988: 

A) veda a adoção de requisitos ou cri-
térios diferenciados para a concessão de 
benefícios em regime próprio de previ-
dência social; logo, a pretensão não po-
deria ser atendida. 

B) só permite a adoção dos critérios di-
ferenciados que ela própria estabeleceu, 
os quais não podem ser ampliados pela 
legislação infraconstitucional; logo, a pre-
tensão não poderia ser atendida; 

C) permite que lei complementar fede-
ral estabeleça critérios diferenciados para 
a concessão de benefícios em regime 
próprio de previdência social aos policiais 
civis; logo, a pretensão poderia ser aten-
dida; 

D) permite que lei complementar es-
tadual estabeleça critérios diferenciados 
para a concessão de benefícios em regi-
me próprio de previdência social aos po-
liciais civis; logo, a pretensão poderia ser 
atendida; 

E) já estabelece critérios diferenciados 
para a concessão de benefícios, aos po-
liciais civis, no regime próprio de previ-
dência social; logo, a associação não tem 
verdadeiro interesse em sua pretensão. 

04. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

A Associação Alfa obteve decisão favo-
rável, transitada em julgado, em man-
dado de injunção coletivo ajuizado com 
o objetivo de assegurar o exercício de 

certos direitos por seus associados, os 
quais se mostravam pertinentes com 
suas finalidades. A decisão determinou 
a aplicação, por analogia, de uma lei já 
existente. Após o trânsito em julgado, a 
Associação Alfa tomou conhecimento 
de que diversos associados, anos antes, 
embora tenham tomado ciência com-
provada do mandado de injunção co-
letivo, não desistiram dos mandados de 
injunção individuais que tinham ajuiza-
do. Além disso, poucos anos depois do 
trânsito em julgado, foi editada a norma 
regulamentadora, a Lei nº YY, que se 
mostrava mais desfavorável aos benefi-
ciários que a decisão judicial. 

À luz desse quadro, a decisão favorá-
vel à Associação Alfa:

A) não beneficia os associados que 
não requereram a desistência das de-
mandas individuais e continua a disci-
plinar os direitos a que se refere mesmo 
após a Lei nº YY; 

B) beneficia os associados que não 
requereram a desistência das demandas 
individuais e continua a disciplinar os 
direitos a que se refere mesmo após a 
Lei nº YY. 

C) não beneficia os associados que 
não requereram a desistência das de-
mandas individuais e a Lei nº YY produz 
efeitos ex nunc. 

D) beneficia os associados que não 
requereram a desistência das demandas 
individuais e a Lei nº YY produz efeitos 
ex tunc; 

E) beneficia os associados que não 
requereram a desistência das demandas 
individuais e a Lei nº YY produz efeitos 
ex nunc.

05. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

A Lei nº XX, do Estado Alfa, dispôs 
que os estabelecimentos de ensino fun-
damental, médio e superior, da rede de 
ensino público estadual ou da rede pri-
vada, deveriam disponibilizar cadeiras 
adaptadas às pessoas com deficiência, 
o que seria fixado em harmonia com a 
quantidade de alunos nessa situação. 

A Lei nº XX é: 
A) formalmente inconstitucional 

apenas em relação à rede privada, pois 
compete à União legislar sobre direito 
civil, e materialmente inconstitucional 
pelo ônus financeiro imposto; 

B) formalmente inconstitucional, pois 
compete privativamente à União legislar 
sobre pessoas com deficiência e direito 
civil, mas materialmente constitucional, 
já que de índole protetiva; 

DIA 10: EXERCÍCIOS GABARITADOS
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C) formalmente constitucional, pois 
os Estados podem legislar sobre a ma-
téria, mas materialmente inconstitucio-
nal em relação às escolas privadas, face a 
afronta à livre iniciativa; 

D) formal e materialmente constitucio-
nal, pois o Estado pode legislar sobre a 
proteção das pessoas com deficiência e a 
medida mostra-se adequada ao fim a que 
se destina; 

E) formal e materialmente inconsti-
tucional, pois compete privativamente à 
União legislar sobre a matéria e a medida 
impõe ônus excessivo aos destinatários. 

06. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

Pedro, na época em que era Chefe do 
Poder Executivo Federal, foi condenado 
em um processo por crime de responsa-
bilidade, daí decorrendo a aplicação da 
sanção de inabilitação para o exercício de 
função pública. 

A sanção sofrida por Pedro: 
A) restringe a cidadania em suas acep-

ções ativa e passiva; 
B) equivale à proibição de contratar 

com o Poder Público; 
C) acarreta restrições mais amplas que 

a inelegibilidade; 
D) se identifica com a perda da função 

pública; 
E) acarreta a suspensão dos direitos 

políticos. 

07. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

João ajuizou ação de cobrança em 
face de Antônio, tendo obtido sentença 
favorável à sua pretensão. Após o exau-
rimento do prazo para a interposição do 
recurso de apelação, João adotou as me-
didas necessárias à fruição do seu direito. 
Nesse momento, foi surpreendido por 
uma petição de Antônio, informando ao 
juiz competente que o Supremo Tribunal 
Federal acabara de declarar a inconstitu-
cionalidade da lei utilizada pelo juízo para 
julgar procedente o pedido. 

A decisão do Supremo Tribunal Federal: 
A) por ter sido proferida em momento 

posterior ao exaurimento do prazo recur-
sal, não pode ser levada em consideração, 
mesmo em sede de ação autônoma de 
impugnação; 

B) não produz a automática rescisão da 
sentença favorável a João, o que deve ser 
buscado com o ajuizamento de ação au-
tônoma de impugnação; 

C) permite que o juízo prolator da sen-
tença venha a revê-la de ofício, proferindo 
outra que não leve em consideração a lei 
declarada inconstitucional; 

D) em razão da expressa provocação 
de Antônio, pode ser levada em consi-
deração pelo juízo prolator da sentença, 
que poderá reformar esta última; 

o argumento de que era inconstitucio-
nal, já que afrontava Súmula Vinculante 
editada pelo Supremo Tribunal Federal. 
Embora fosse flagrante a inobservância 
da Súmula Vinculante, o veto veio a ser 
derrubado, daí resultando na promulga-
ção, em 2020, da Lei nº XX.

A Lei nº XX é suscetível de impugna-
ção direta, perante o Supremo Tribunal 
Federal, apenas por meio de: 

A) reclamação, ação direta de incons-
titucionalidade ou arguição de descum-
primento de preceito fundamental; 

B) ação direta de inconstitucionalida-
de ou arguição de descumprimento de 
preceito fundamental; 

C) ação direta de inconstitucionalida-
de ou reclamação; 

D) ação direta de inconstitucionalida-
de; 

E) reclamação. 

11. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

No processo de interpretação cons-
titucional, a pré-compreensão do in-
térprete não pode ocupar uma posição 
hegemônica e incontrastável, de modo 
a tornar esse processo uma encenação 
que busque tão somente justificar con-
clusões prévias, indiferentes aos limites 
do texto constitucional, aos aspectos 
circunstanciais e às exigências de ordem 
metódica. 

Na interpretação constitucional, a 
narrativa acima se mostra: 

A) errada, pois a pré-compreensão 
não pode ser utilizada na interpretação 
constitucional, sob pena de consagrar o 
subjetivismo em detrimento do caráter 
objetivo da norma; 

B) correta, pois o conhecimento ad-
quirido pelo intérprete é apenas con-
dição de desenvolvimento da com-
preensão, que resulta na atribuição de 
significado ao texto; 

C) correta, pois a interpretação evi-
dencia uma total separação entre o su-
jeito cognoscente e o objeto cognosci-
do, de modo que a compreensão é da 
alçada do legislador; 

D) errada,pois o intérprete, em sua 
atividade intelectiva, deve se limitar a 
conhecer o sentido imanente ao texto, 
não participando da construção do sig-
nificado; 

E) contraditória, pois a pré-com-
preensão e a compreensão apresentam 
uma relação de sobreposição, não ocu-
pando planos sucessivos. 

12. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

Maria, advogada de João, compare-
ceu à Delegacia de Polícia da Circuns-
crição XX, e requereu vista do Inqué-
rito Policial nº 123, no qual seu cliente 

E) acarreta a desconstituição automá-
tica da sentença favorável a João. 

08. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

A Assembleia Legislativa do Estado 
Alfa aprovou e o governador sancionou 
e promulgou a Lei nº XX, que fixou a 
competência do Tribunal de Justiça para 
o processo e o julgamento de manda-
dos de segurança impetrados contra 
atos de certas autoridades. A Lei nº XX é 

A) inconstitucional, pois as compe-
tências do Tribunal de Justiça apenas 
podem estar previstas na lei de organi-
zação judiciária; 

B) inconstitucional, pois as compe-
tências do Tribunal de Justiça somente 
podem estar previstas em seu regimen-
to interno; 

C) inconstitucional, pois as compe-
tências do Tribunal de Justiça devem ser 
previstas na Constituição do Estado; 

D) constitucional, desde que seja 
observado o princípio da simetria em 
relação à Constituição da República de 
1988; 

E) constitucional, desde que a inicia-
tiva do respectivo projeto de lei tenha 
sido do Tribunal de Justiça. 

09. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

João, vereador no Município Beta, 
situado na Região Sul do país, compa-
receu em evento político realizado em 
Brasília e, durante um comício, fez duras 
críticas à gestão de determinado Minis-
tro de Estado, as quais foram tidas como 
configuradoras de crime contra a honra. 

Nas circunstâncias indicadas, é corre-
to afirmar que João: 

A) pode praticar crime contra a hon-
ra, mas somente pode ser processado 
mediante autorização da Câmara Muni-
cipal; 

B) somente não pratica crime contra 
a honra caso o pronunciamento esteja 
relacionado às suas funções; 

C) pode praticar crime contra a honra, 
mas o processo pode vir a ser suspenso 
por decisão da Câmara Municipal; 

D) não pode praticar crime contra a 
honra, sendo alcançado pela imunidade 
material dos parlamentares; 

E) pode praticar crime contra a hon-
ra e ser processado sem autorização da 
Câmara Municipal. 

10. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

As duas Casas Legislativas do Con-
gresso Nacional aprovaram o Projeto de 
Lei nº XX, que dispunha sobre a oferta 
de determinado benefício pelo Poder 
Executivo. Ao recebê-lo, o Presidente da 
República vetou-o integralmente, sob 
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figurava como um dos investigados. O 
requerimento foi negado pelo delegado 
de polícia sob o argumento de que a in-
vestigação dizia respeito a uma perigo-
sa organização criminosa, o que levou à 
decretação do sigilo,para que fosse as-
segurado o êxito das investigações. 

A decisão está: 
A) incorreta, pois deveria ser assegu-

rado o direito de acesso aos elementos 
já documentados, associados ao direito 
de defesa; 

B) correta, pois, no caso concreto, 
a ponderação dos valores envolvidos 
conduz à preponderância do interesse 
público; 

C) correta, desde que a decretação 
do sigilo tenha sido devidamente fun-
damentada; 

D) incorreta, pois o sigilo do inquérito 
policial é incompatível com o princípio 
republicano; 

E) incorreta, pois o sigilo do inquérito 
policial não é oponível a nenhum advo-
gado. 

13. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

Com o objetivo de atender aos an-
seios da população e à impostergável 
necessidade de se conferir maior cele-
ridade ao processo e julgamento dos 
crimes de racismo, o Presidente da Re-
pública, no início da sessão legislativa, 
editou a Medida Provisória nº XX. Apre-
ciada por uma comissão mista de de-
putados e senadores, recebeu parecer 
desfavorável. Iniciada a sua votação no 
Senado Federal, foi aprovada sem mo-
dificações, o mesmo ocorrendo na Câ-
mara dos Deputados. Ato contínuo, foi 
encaminhada ao Presidente da Repúbli-
ca, que a sancionou e promulgou, daí 
seguindo a publicação. Esse iter proce-
dimental foi concluído em sessenta dias. 

A narrativa acima somente se mostra 
incompatível com a ordem constitucio-
nal em relação: 

A) à edição da medida provisória no 
início da sessão legislativa, à apreciação 
por uma comissão mista e ao tempo de 
conclusão do iter procedimental; 

B) à aprovação da proposição após 
o parecer desfavorável da comissão e à 
participação final do Presidente da Re-
pública; 

C) à matéria tratada na medida pro-
visória, à Casa iniciadora da votação e à 
participação final do Presidente da Re-
pública; 

D) à apreciação por uma comissão 
mista, à Casa iniciadora da votação e 
ao tempo de conclusão do iter proce-
dimental; 

E) à matéria tratada na medida pro-
visória e ao tempo de conclusão do iter 
procedimental. 

14. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

Sensível à necessidade de zelar pela 
probidade administrativa, a Assembleia 
Legislativa do Estado Alfa promulgou a 
Emenda Constitucional nº XX/2019, de 
iniciativa parlamentar, dispondo sobre 
as infrações político-administrativas 
passíveis de serem praticadas pelo Go-
vernador do Estado, as quais poderiam 
acarretar, na hipótese de condenação, 
a perda do mandato eletivo e a inabi-
litação para o exercício de outra função 
pública. 

A Emenda Constitucional nº XX/2019 é: 
A) formalmente inconstitucional, pois a 

matéria deve ser disciplinada em lei ordi-
nária estadual, de iniciativa exclusiva do 
Chefe do Poder Executivo; 

B) formalmente inconstitucional, pois 
a matéria só pode ser disciplinada pela 
Constituição da República de 1988, não 
pela legislação infraconstitucional; 

C) formal e materialmente consti-
tucional, considerando o disposto na 
Constituição da República de 1988 e o 
princípio da simetria; 

D) materialmente inconstitucional 
apenas em relação à sanção de inabili-
tação, que não pode ser cominada; 

E) formalmente inconstitucional, pois 
a matéria é de competência legislativa 
privativa da União. 

15. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

Maria, servidora pública estadual, 
durante o expediente, dirigiu-se ao se-
tor de protocolo da repartição em que 
atuava e ali deixou um pacote a ser re-
metido ao destinatário pelo serviço de 
envio postal da Administração Pública. 
Em razão das características do pacote 
e do receio de que contivesse alguma 
substância ilícita, foi travada intensa dis-
cussão entre os servidores que ali atuam 
sobre a possibilidade, ou não, de proce-
derem à sua abertura. 

À luz da sistemática constitucional, 
os servidores concluíram corretamente 
que: 

A) poderiam abrir o pacote, pois o 
sigilo da correspondência não pode le-
gitimar práticas ilícitas, e qualquer do 
povo pode impedir a sua consumação; 

B) somente poderiam abrir o pacote, 
contra a vontade do remetente, me-
diante autorização judicial, consideran-
do o sigilo da correspondência; 

C) somente poderiam abrir o pacote, 
contra a vontade do remetente, median-
te autorização judicial ou nas hipóteses 
previstas em lei; 

D) somente poderiam abrir o paco-
te na presença do remetente e com a 
prévia obtenção do seu consentimento 
expresso; 

E) não poderiam abrir o pacote, con-
siderando a fundamentalidade do sigilo 
da correspondência. 

16. (FGV - 2021 - PC-RN - Agente 
e Escrivão) 

João, ocupante do cargo efetivo de 
agente de Polícia Civil no Estado Alfa, 
acaba de ser eleito para exercer o man-
dato de prefeito no Município Beta. 

De acordo com o texto da Constitui-
ção da República de 1988 sobre a maté-
ria, para que possa legalmente exercer a 
chefia do Executivo municipal, João: 

A) será exonerado do cargo efetivo e 
perceberá a remuneração, por subsídio, 
referente ao cargo de prefeito; 

B) acumulará os cargos eletivo e efe-
tivo, mas perceberá só a remuneração, 
por subsídio, referente ao cargo de pre-
feito; 

C) será afastado do cargo efetivo, 
sendo-lhe facultado optar pela sua re-
muneração; 

D) perceberá as vantagens de seu 
cargo efetivo, sem prejuízo da remune-
ração do cargo eletivo, se houver com-
patibilidade de horários; 

E) será afastado do cargo efetivo, seu 
tempo de serviço será contado para to-
dos os efeitos legais, inclusive para pro-
moção por merecimento, e perceberá o 
subsídio de prefeito. 

17. (FGV - 2021 - PC-RN - Agente 
e Escrivão) 

Após um amplo estudo, as autorida-
des competentes constataram que uma 
extensa área de terras públicas, perten-
cente ao Estado Alfa e sem destinação 
específica, mostrava-se indispensável à 
preservação de um importante ecossis-
tema natural. 

À luz da sistemática constitucional, as 
terras assim descritas são consideradas: 

A) suscetíveis de discriminação, tor-
nando-se indisponíveis com a averba-
ção no registro de imóveis; 

B) abandonadas, podendo ser aliena-
das pelo Estado, mas sendo insuscetí-
veis de usucapião; 

C) afetadas a um fim público, somen-
te podendo ser alienadas após a sua de-
safetação; 

D) de uso especial, não podendo ser 
alienadas; 

E) devolutas, sendo indisponíveis. 

18. (FGV - 2021 - PC-RN - Agente 
e Escrivão) 

João, brasileiro nato, e Pedro, bra-
sileiro naturalizado, foram acusados e 
condenados pela prática de um crime 
no País Beta, que solicitou a extradição 
de ambos ao Estado brasileiro. 

À luz da sistemática constitucional 
vigente: 
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A) apenas Pedro pode ser extradi-
tado, caso se trate de crime comum 
praticado antes da naturalização ou de 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins, na forma da lei; 

B) João pode ser extraditado, caso se 
trate de tráfico ilícito de entorpecentes 
e drogas afins, na forma da lei, ou de 
crimes contra a humanidade; 

C) apenas Pedro pode ser extradita-
do, caso se trate de crime comum prati-
cado antes da naturalização; 

D) João e Pedro não podem ser ex-
traditados, qualquer que seja o crime 
praticado; 

E) João e Pedro podem ser extradi-
tados, qualquer que seja o crime prati-
cado. 

19. (FGV - 2021 - PC-RN - Agente 
e Escrivão) 

Os partidos políticos Alfa e Beta de-
cidiram celebrar uma coligação para 
as eleições, de modo a potencializar as 
chances dos seus candidatos. 

Suas assessorias jurídicas, conside-
rando a sistemática constitucional vi-
gente, ressaltaram que essas coligações 
poderiam ser celebradas: 

A) nas eleições majoritárias e nas 
proporcionais, com obrigatoriedade de 
vinculação entre as candidaturas em 
âmbito nacional, estadual, distrital ou 
municipal; 

B) apenas nas eleições majoritárias, 
com obrigatoriedade de vinculação en-
tre as candidaturas em âmbito nacional, 
estadual, distrital ou municipal; 

C) apenas nas eleições proporcionais, 
com obrigatoriedade de vinculação en-
tre as candidaturas em âmbito nacional, 
estadual, distrital ou municipal; 

D) apenas nas eleições majoritárias, 
sem obrigatoriedade de vinculação en-
tre as candidaturas em âmbito nacional, 
estadual, distrital ou municipal; 

E) apenas nas eleições proporcionais, 
sem obrigatoriedade de vinculação en-
tre as candidaturas em âmbito nacional, 
estadual, distrital ou municipal. 

20. (FGV - 2021 - PC-RN - Agente 
e Escrivão) 

O governador do Estado solicitou à 
sua assessoria que priorizasse, na pro-
posta orçamentária para o próximo 
exercício financeiro, as áreas de atuação 
afetas à seguridade social. 

A assessoria, corretamente, priorizou 
as áreas de: 

A) saúde, educação, previdência so-
cial, segurança pública e assistência so-
cial; 

B) saúde, educação, segurança públi-
ca e assistência social; 

C) saúde, educação, previdência so-
cial e segurança pública; 

D) saúde, previdência social e assis-
tência social; 

E) segurança pública. 

21. (FGV - 2021 - PC-RN - Agente e 
Escrivão) 

Joana, profissional muito competen-
te, com sólida formação acadêmica e 
larga experiência profissional, foi convi-
dada pelo Governador do Estado Beta 
para atuar em um órgão público, exer-
cendo competências de vital importân-
cia para o interesse público e que exi-
giam uma atuação contínua. 

Instada a se pronunciar, a assesso-
ria jurídica informou corretamente que 
Joana poderia ser nomeada diretamen-
te, sem prévia aprovação em concurso 
público: 

A) para um cargo de provimento efe-
tivo, um cargo em comissão ou uma 
função de confiança; 

B) apenas para um cargo de provi-
mento efetivo ou um cargo em comis-
são; 

C) apenas para um cargo em comis-
são ou uma função de confiança; 

D) apenas para uma função de con-
fiança; 

E) apenas para um cargo em comis-
são. 

22. (FGV - 2021 - PC-RN - Agente 
e Escrivão) 

Maria, vereadora, que residia em área 
contígua a uma grande reserva florestal, 
observou que todos os dias, durante a 
noite, empregados de uma construtora 
promoviam o desmatamento da área. O 
objetivo, segundo as informações que 
obteve, era o de permitir a construção 
de uma estrada. 

Maria poderá ajuizar uma ação de 
natureza constitucional para impedir o 
desmatamento da área. 

Essa ação é: 
A) a reclamação constitucional; 
B) o mandado de segurança; 
C) o mandado de injunção; 
D) a ação civil pública; 
E) a ação popular. 

23. (FGV - 2021 - PC-RN - Agente 
e Escrivão) 

O diretor da recém criada unidade 
prisional XX, vinculada ao Estado Alfa, 
expediu ofício ao Secretário de Estado 
de Administração Penitenciária, seu su-
perior hierárquico, solicitando a desig-
nação de agentes da área de segurança 
pública para realizarem a segurança da 
unidade, isso em razão do risco de que 
fosse atacada por forças hostis. 

À luz da sistemática constitucional, os 
referidos agentes devem integrar a: 

A) polícia militar, e a solicitação foi 
corretamente direcionada ao Secretário 
de Estado de Administração Penitenciá-
ria; 

B) polícia penal, e a solicitação foi cor-
retamente direcionada ao Secretário de 
Estado de Administração Penitenciária; 

C) polícia penal, mas a solicitação de-
veria ser direcionada ao Secretário de 
Estado de Segurança Pública; 

D) polícia civil, mas a solicitação de-
veria ser direcionada ao Secretário de 
Estado de Segurança Pública; 

E) polícia militar, mas a solicitação 
deveria ser direcionada ao Governador. 

24. (FGV - 2021 - PC-RN - Agente 
e Escrivão) 

Marie, integrante de uma tradicional 
família francesa, nascida e criada em 
Paris, deseja viver no Brasil e seguir a 
carreira política. Para decidir que planos 
traçaria, estabeleceu contato com um 
advogado brasileiro, que lhe informou 
corretamente que: 

A) não teria direitos políticos, mas 
poderia fruir os direitos fundamentais 
compatíveis com sua condição de es-
trangeira; 

B) poderia fruir os direitos políticos 
que somente exigiam a condição de ci-
dadão, não a nacionalidade brasileira; 

C) apenas a aquisição da nacionalida-
de lhe permitiria fruir os direitos políti-
cos e os direitos fundamentais; 

D) apenas a aquisição da cidadania 
lhe permitiria fruir os direitos políticos e 
os direitos fundamentais; 

E) por ser estrangeira, não lhe seriam 
assegurados direitos políticos ou direi-
tos fundamentais. 

25. (FGV - 2021 - PC-RN - Agente e 
Escrivão) 

A Constituição do Estado Alfa, com 
o objetivo de uniformizar a forma de 
organização e prestação do serviço pú-
blico de transporte coletivo municipal, 
estabeleceu os requisitos a serem ob-
servados pelos Municípios na sua explo-
ração, direta ou indireta. 

Considerando a divisão constitucio-
nal de competências, é correto afirmar 
que a Constituição do Estado Alfa: 

A) pode disciplinar a matéria, mas 
suas normas só são vinculantes para os 
Municípios integrantes do pacto esta-
dual; 

B) pode apenas estabelecer as nor-
mas gerais sobre a matéria, que deve 
ser objeto de detalhamento por cada 
Município; 

C) pode disciplinar a matéria, pois 
tem função uniformizadora e os Municí-
pios estão sujeitos às suas normas; 

D) somente pode disciplinar a maté-
ria caso a União tenha editado lei com-
plementar delegando essa competência; 

E) não pode disciplinar a matéria, por 
ser de competência legislativa dos Mu-
nicípios. 
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26. (FGV - 2021 - PC-RN - Agente 
e Escrivão) 

João, com 17 anos, 11 meses e 29 
dias de idade, fisicamente desenvolvido 
e plenamente consciente dos seus atos, 
foi conduzido à delegacia de polícia por 
ter sido detido no momento em que 
praticava uma conduta que se enqua-
drava em descrição típica do Código Pe-
nal Brasileiro, à qual era cominada pena 
mínima de 3 anos de reclusão e cuja 
persecução penal se iniciava mediante 
ação penal pública. 

Nesse caso, à luz da sistemática cons-
titucional vigente, João: 

A) responderá por ato infracional e, 
por força do princípio da paridade, so-
frerá medida privativa de liberdade por 
prazo idêntico à pena cominada ao cri-
me; 

B) responderá por ato infracional e, 
caso sofra medida privativa de liberda-
de, devem ser observados os princípios 
da brevidade e da excepcionalidade; 

C) responderá por crime, consideran-
do a sua condição física e plena cons-
ciência dos atos praticados, mas não 
poderá sofrer a pena de reclusão; 

D) responderá por crime, consideran-
do a data provável de início da persecu-
ção penal, mas deverá ser recolhido em 
cela separada; 

E) não responderá pela conduta, 
considerando a pena cominada e a sua 
condição peculiar de pessoa em desen-
volvimento.

27. (FGV - 2021 - DPE-RJ - Defensor 
Público) 

“’Nada por nós sem nós’ é um mantra 
provavelmente criado por movimentos 
e grupos sul-africanos pela implemen-
tação de direitos das pessoas com de-
ficiência. Desde a sua criação, tem sido 
utilizado mundialmente para se referir 
à ideia de que pessoas com deficiência 
devem estar a frente de qualquer deci-
são a respeito das políticas públicas que 
afetem as suas vidas.” 

Franits, L. E. (2005). The Issue is – No-
thing about us without us: Searching 
for the narrative of disability. American 
Journal of Occupational Therapy. 

Tendo em conta o Comentário Geral 
nº 4 do Comitê sobre Direitos das Pes-
soas com Deficiência e a Educação Es-
pecial, é correto afirmar que: 

A) considera-se inclusivo o sistema 
educacional que coloca pessoas com 
deficiência nas instituições educacionais 
já existentes; 

B) a manutenção de dois sistemas de 
ensino, um regular e outro segregado 
ou especial, não é mais compatível com 
o bloco de constitucionalidade, razão 
pela qual a expressão “preferencialmen-
te na rede regular”, contida nas Leis nº 
8.069/1990 e nº 9.394/1996, está em 
trânsito para a inconstitucionalidade; 

C) o dever de promover adaptações 
razoáveis, dentre eles a contratação de 
profissional de apoio escolar ao estu-
dante da educação especial, por en-
volver custos econômicos, pode gerar 
a cobrança de valor adicional do aluno, 
tendo em conta o princípio da livre ini-
ciativa que regula o funcionamento dos 
estabelecimentos privados de ensino; 

D) os Estados devem eliminar as bar-
reiras e promover a acessibilidade e a 
disponibilidade de oportunidades inclu-
sivas para que os estudantes realizem 
atividades lúdicas e desportivas, no âm-
bito do sistema escolar. Entretanto, essa 
obrigação não é extensível às atividades 
extraescolares que se realizam em ou-
tros entornos educativos; 

E) o direito à educação inclusiva pos-
sui quatro características essenciais e 
inter-relacionadas, que são: disponi-
bilidade, acessibilidade, aceitabilidade 
e adaptabilidade. Esta última está re-
lacionada à obrigação de todas as ins-
talações, bens e serviços relacionados 
com a educação se estruturarem e uti-
lizarem formas que tenham plenamente 
em conta as necessidades, as culturas, 
as opiniões e as linguagens das pessoas 
com deficiência. 

28. (FGV - 2021 - DPE-RJ - Defensor 
Público) 

“Há dias neste 2021 em que Simone 
Souza Bernardes, de 49 anos, deixa de 
comer para alimentar os filhos peque-
nos. Tem quinze. Mora com nove. Já 
estava enquadrada na linha de extre-
ma pobreza antes da pandemia. Mas 
vive agora o medo maior: o de que um 
de seus filhos ou ela própria morra de 
fome. Quando come, é uma vez por 
dia.” (https:// oglobo.globo.com/econo-
mia/sem-auxilio-emergencial-nova-po-
breza-aqui-pandemia-que-gente-vive-
-a-da-fome-1- 24891545) 

Tendo por base o Comentário Geral 
nº 12 do Comitê sobre Direitos Econô-
micos, Sociais e Culturais, sobre o di-
reito humano à alimentação adequada; 
bem como o atendimento da alimenta-
ção escolar, é correto afirmar que: 

A) dentre os três tipos de obrigações 
dos Estados Partes na garantia do di-
reito humano à alimentação adequada, 
a obrigação de “proteger” significa o 
compromisso de o Estado envolver-se 
proativamente em atividades destina-
das a fortalecer o acesso de pessoas a 
recursos e meios, e a sua utilização, de 
forma a garantir o seu modo de vida, 
inclusive a sua segurança alimentar e a 
utilização desses recursos e meios por 
estas pessoas; 

B) considerando que o direito à 
alimentação adequada é de caráter 
progressivo, podem os Estados e Mu-

nicípios, em vista dos recursos orçamen-
tários disponíveis, limitar o fornecimen-
to da alimentação escolar apenas aos 
alunos da educação básica com maior 
vulnerabilidade, tais como os inseridos 
no CadÚnico; 

C) apesar de os programas suplemen-
tares de alimentação escolar terem por 
objetivo contribuir para a aprendizagem 
e o rendimento escolar, as despesas daí 
advindas não são consideradas como 
de manutenção e desenvolvimento do 
ensino; 

D) se o Estado brasileiro demonstrar 
concretamente a limitação de recursos, 
restará afastada a sua responsabilidade 
internacional por não assegurar a dis-
ponibilidade e a acessibilidade aos ali-
mentos necessários à proteção contra a 
fome; 

E) o direito à alimentação adequada 
é considerado satisfeito quando um pa-
cote mínimo de calorias, proteínas e ou-
tros nutrientes específicos é fornecido à 
pessoa. 

29. (FGV - 2021 - DPE-RJ - Defensor 
Público) 

No caso Simone André Diniz, uma 
empregada doméstica teve recusada a 
sua candidatura ao emprego por ser ne-
gra. O caso levado à justiça brasileira foi 
arquivado. Ao analisar o tema, a Comis-
são Interamericana de Direitos Huma-
nos entendeu que: 

A) o caso não configura violação de 
direitos humanos, na medida em que 
sua apuração seguiu o que preceitua a 
legislação brasileira. Houve instauração 
de inquérito policial, e o arquivamento 
se deu pela autoridade judiciária com-
petente com base em parecer do Minis-
tério Público, após terem sido ouvidos 
os depoimentos das pessoas envolvidas; 

B) o fato de não ter sido aberta ação 
penal para apuração de denúncia de 
discriminação racial viola o direito à não 
discriminação e ao acesso à justiça; 

C) o Estado brasileiro assumiu ofi-
cialmente a existência do racismo e não 
pode ser condenado com base em um 
caso isolado, pois isso macularia uma 
série de iniciativas que vêm sendo toma-
das para superação do racismo, como a 
Lei nº 7.716/1989, a Lei nº 10.639/2003, 
o Estatuto da Igualdade Racial, a criação 
de Secretarias de Promoção da Igualda-
de Racial em todos os níveis da federa-
ção, etc.; 

D) toda vítima de violação de direi-
tos humanos deve ter assegurada uma 
investigação diligente e imparcial. A 
vulnerabilidade das vítimas exige que o 
caso seja apurado/ processado a partir 
da presunção relativa de ocorrência da 
violação; 
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E) o reconhecimento da dimensão 
do problema racial no Brasil não admite 
violação de normas processuais, como 
a que impede recurso da sentença que 
determina o arquivamento do inquérito 
policial.

30. (FGV - 2021 - DPE-RJ - Defensor 
Público) 

O Rio de Janeiro tem assistido ao 
incremento da violência e da intensi-
dade de ataques a terreiros/casas reli-
giosas de matrizes africanas. Além da 
violência física e psicológica contra os 
religiosos, as casas têm sido invadidas, 
incendiadas, os artefatos sagrados que-
brados e, em alguns casos, os membros 
são expulsos de suas casas e impedidos 
de retornar. Quando muito, as vítimas 
conseguem registrar as violências como 
violação de domicílio, constrangimento 
ilegal, dano e furto. 

Para garantir maior proteção junto ao 
sistema interno e internacional de direi-
tos humanos: 

A) não pode ser mobilizada a Con-
venção 169 da OIT que se destina à pro-
teção de povos indígenas e tribais; 

B) não pode ser mobilizada a Con-
venção 169 da OIT, uma vez que o en-
tendimento acerca de povos tribais no 
Brasil se refere a comunidades quilom-
bolas, ribeirinhas, de pescadores e ma-
risqueiras; 

C) só pode ser aplicada a Convenção 
169 da OIT para os casos envolvendo 
terreiros que se localizem em comuni-
dades quilombolas; 

D) só pode ser aplicada a Convenção 
169 da OIT para os casos envolvendo 
terreiros cujas lideranças religiosas se-
jam de descendência africana, conforme 
mobilização do conceito de Comunida-
des Tradicionais de Matrizes Africanas; 

E) pode ser mobilizada a Convenção 
169 da OIT, pois os terreiros possuem 
formas próprias de organização social, 
ocupando e usando territórios e recur-
sos naturais como condição para sua 
reprodução cultural, social, religiosa, an-
cestral e econômica. 

31. (FGV - 2021 - DPE-RJ - Defensor 
Público) 

O Rio de Janeiro tem assistido ao 
incremento da violência e da intensi-
dade de ataques a terreiros/casas reli-
giosas de matrizes africanas. Além da 
violência física e psicológica contra os 
religiosos, as casas têm sido invadidas, 
incendiadas, os artefatos sagrados que-
brados e, em alguns casos, os membros 
são expulsos de suas casas e impedidos 
de retornar. Quando muito, as vítimas 
conseguem registrar as violências como 
violação de domicílio, constrangimento 
ilegal, dano e furto. 

Para garantir maior proteção junto ao 
sistema interno e internacional de direi-
tos humanos: 

A) não pode ser mobilizada a Con-
venção 169 da OIT que se destina à pro-
teção de povos indígenas e tribais; 

B) não pode ser mobilizada a Con-
venção 169 da OIT, uma vez que o en-
tendimento acerca de povos tribais no 
Brasil se refere a comunidades quilom-
bolas, ribeirinhas, de pescadores e ma-
risqueiras; 

C) só pode ser aplicada a Convenção 
169 da OIT para os casos envolvendo 
terreiros que se localizem em comuni-
dades quilombolas; 

D) só pode ser aplicada a Convenção 
169 da OIT para os casos envolvendo 
terreiros cujas lideranças religiosas se-
jam de descendência africana, conforme 
mobilização do conceito de Comunida-
des Tradicionais de Matrizes Africanas; 

E) pode ser mobilizada a Convenção 
169 da OIT, pois os terreiros possuem 
formas próprias de organização social, 
ocupando e usando territórios e recur-
sos naturais como condição para sua 
reprodução cultural, social, religiosa, an-
cestral e econômica. 

32. (FGV - 2021 - DPE-RJ - Defensor 
Público) 

Segundo a jurisprudência da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, 
reforçada no “Caso Ximenes Lopes vs. 
Brasil”, são fundamentos da responsabi-
lidade internacional do Estado: 

A) as ações atribuíveis aos órgãos ou 
funcionários do Estado; 

B) somente as ações dos particulares, 
desde que atribuíveis às omissões do 
Estado; 

C) as ações dos particulares que vio-
lem qualquer direito consagrado na 
Convenção Americana de Direitos Hu-
manos; 

D) as ações de qualquer pessoa ou 
órgão estatal que esteja autorizado pela 
legislação do Estado a exercer autorida-
de governamental, seja pessoa física ou 
jurídica, sempre e quando estiver atuan-
do na referida competência; 

E) tanto as ações ou omissões atri-
buíveis aos órgãos ou funcionários 
do Estado, como a omissão do Estado 
em prevenir que terceiros vulnerem os 
bens jurídicos que protegem os direitos 
humanos consagrados na Convenção 
Americana de Direitos Humanos. 

33. (FGV - 2021 - DPE-RJ - Defensor 
Público) 

Considerando as disposições sobre 
a assistência social na ordem constitu-
cional brasileira e a Lei nº 8.742/1993, é 
correto afirmar que: 

A) os Estados devem efetuar o paga-
mento dos auxílios natalidade e funeral, 
além de prestar os serviços socioassis-
tenciais cujos custos ou ausência de de-
manda justifiquem uma rede regional e 
desconcentrada; 

B) lei federal que aumentar o uni-
verso de beneficiários do benefício de 
prestação continuada (BPC), sem indi-
car a correspondente fonte de custeio, 
é inconstitucional e, portanto, inválida e 
nula de pleno direito; 

C) o STF proclamou a inconstitucio-
nalidade da limitação do pagamento do 
benefício de prestação continuada às 
famílias com renda per capita inferior a 
1/4 do salário mínimo, assinalando pra-
zo ao Congresso Nacional para corrigir 
a omissão; 

D) ainda que sem previsão na legisla-
ção municipal, os Municípios devem ar-
car com o pagamento de aluguel social 
aos jovens de 18 a 21 anos, desligados 
dos serviços de acolhimento para ado-
lescentes, caso não tenham instalada no 
território uma república para jovens; 

E) a regra constitucional que asse-
gura o pagamento de benefício mensal 
no valor de um salário mínimo (Art. 203, 
V, da CRFB/1988) não é autoaplicável, 
havendo ampla discricionariedade le-
gislativa na sua regulamentação. Desse 
modo, é constitucional a norma legal 
que afasta do cálculo da renda per ca-
pita familiar o valor de outro BPC pago 
a idoso, mas não de benefício previden-
ciário com igual valor. 

34. (FGV - 2021 - DPE-RJ - Defensor 
Público) 

Sobre a Repercussão Geral, é correto 
afirmar que: 

A) é um requisito de admissibilidade 
do Recurso Extraordinário criado pela 
jurisprudência dos Tribunais Superiores 
para impedir o prosseguimento dos re-
cursos sem relevância constitucional; 

B) a relevância constitucional do tema 
e sua aptidão para repercutir em sujei-
tos além do processo são elementos da 
Repercussão Geral; 

C) o recorrente sempre deverá de-
monstrar os requisitos de relevância e 
transcendência através de uma prelimi-
nar formal, garantindo à parte a oportu-
nidade de retificação;

D) a negativa de Repercussão Geral 
pelo STF no recurso piloto não necessa-
riamente afetará os recursos superiores 
que versem sobre a mesma matéria; 

E) decidida a Repercussão Geral, o 
STF deverá julgar o mérito, fixando a 
tese jurídica e determinando o seu al-
cance territorial. 
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35. (FGV - 2021 - DPE-RJ - Defensor 
Público) 

Sobre a Representação de Inconsti-
tucionalidade da Lei nº 5.165/2015 do 
Município de Volta Redonda, que veda 
a implantação da “ideologia de gênero” 
nos estabelecimentos de ensino munici-
pais, é correto afirmar que: 

A) a representação de inconstitucio-
nalidade de leis ou de atos normativos 
estaduais ou municipais, em face da 
Constituição Estadual, pode ser propos-
ta somente pelo Governador do Estado, 
pela Mesa, por Comissão Permanente 
ou pelos membros da Assembleia Legis-
lativa; 

B) as leis que disponham sobre cria-
ção, estruturação e atribuições das Se-
cretarias do Município e dos órgãos do 
Poder Executivo são de iniciativa con-
corrente entre Prefeito e Câmara de Ve-
readores; 

C) a Lei Municipal nº 5.165/2015 de 
Volta Redonda, ao vedar a discussão dos 
conceitos de gênero e sexualidade no 
âmbito da escola, possibilita o enfrenta-
mento da violência contra as mulheres, 
contra pessoas homossexuais e outros 
grupos estigmatizados socialmente, no 
campo da injustiça cultural ou simbólica; 

D) o Tribunal de Justiça decidiu que 
a vedação à divulgação e ao estudo da 
“ideologia de gênero” não oferece qual-
quer censura e ofensa à liberdade de 
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento e o saber, o que se mostra 
inadmissível no âmbito plural e isonô-
mico do Estado Democrático de Direito; 

E) o Tribunal de Justiça decidiu que, 
na formulação da política educacional, 
devem ser respeitadas as diversidades 
de valores, crenças e comportamentos 
existentes na sociedade, razão pela qual 
a proibição pura e simples de deter-
minado conteúdo pode comprometer 
a missão institucional da escola de se 
constituir como espaço de formação da 
pessoa humana. 

36. (FGV - 2021 - DPE-RJ - Defensor 
Público) 

Após várias tentativas de diálogo 
com o Estado brasileiro para assegu-
rar assistência à população quilombo-
la no enfrentamento da pandemia de 
COVID-19, a Coordenação Nacional de 
Articulação das Comunidades Negras 
Rurais Quilombolas (CONAQ) constatou 
que não houve a elaboração e a imple-
mentação de um “Plano Nacional de 
Combate aos Efeitos da Pandemia de 
COVID-19 nas Comunidades Quilombo-
las”, garantindo acesso às medidas de 
proteção recomendadas pela Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) às comu-
nidades quilombolas, tais como itens de 
higiene, álcool em gel, equipamentos de 

segurança individual, acesso à água po-
tável e segurança alimentar. A omissão 
em assegurar essas medidas acaba por 
inviabilizar o isolamento social para a 
população quilombola. 

Em relação à omissão indicada pela 
CONAQ, considera-se que: 

A) cabe mandado de injunção, à me-
dida que a falta de norma regulamenta-
dora vem tornando inviável o exercício 
dos direitos e liberdades constitucionais 
e das prerrogativas inerentes à naciona-
lidade, à soberania e à cidadania; 

B) cabe a propositura de Arguição de 
Descumprimento de Preceito Funda-
mental, pois a violação a direitos funda-
mentais só pode ser suscitada no con-
trole concentrado por esta via; 

C) cabe Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade para sanar todas as violações 
que por ação ou omissão do poder pú-
blico se concretizem contra a máxima 
efetividade da Constituição da Repúbli-
ca de 1988; 

D) cabe Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade por Omissão para tornar efe-
tiva norma constitucional em razão de 
omissão de qualquer dos Poderes; 

E) cabe a propositura de Arguição de 
Descumprimento de Preceito Funda-
mental, por se tratar de impugnação de 
comportamento concreto da Adminis-
tração Pública. 

37. (FGV - 2021 - DPE-RJ - Defensor 
Público) 

TEXTO 2 
No âmbito da ADPF 635 se questio-

nam a política de segurança pública do 
governo do Estado do Rio de Janeiro, os 
índices injustificáveis de letalidade pro-
movida pelas intervenções policiais nas 
favelas e o uso desproporcional da for-
ça por parte dos agentes de segurança 
contra a população negra e pobre. 

Diante de dados que comprovam 
que os efeitos de determinadas políticas 
públicas violam desproporcionalmente 
os direitos fundamentais de grupos vul-
neráveis identificáveis, é correto afirmar 
que tais políticas podem ser questiona-
das com fundamento no(a): 

A) princípio da moralidade adminis-
trativa; 

B) princípio da igualdade formal; 
C) teoria da discriminação indireta; 
D) princípio da legalidade; 
E) princípio da impessoalidade. 

38. (FGV - 2021 - DPE-RJ - Defensor 
Público) 

O Decreto interventivo nº 9.288, de 
16/02/2018, trazia as seguintes informa-
ções: 

“Art. 1º Fica decretada intervenção 
federal no Estado do Rio de Janeiro até 
31 de dezembro de 2018. 

§ 1º A intervenção de que trata o 
caput se limita à área de segurança pú-
blica, conforme o disposto no Capítulo 
III do Título V da Constituição da Repú-
blica de 1988 e no Título V da Constitui-
ção do Estado do Rio de Janeiro. 

§ 2º O objetivo da intervenção é pôr 
termo a grave comprometimento da 
ordem pública no Estado do Rio de Ja-
neiro. 

Art. 2º Fica nomeado para o cargo de 
Interventor o General de Exército Walter 
Souza Braga Netto. 

Parágrafo único. O cargo de Interven-
tor é de natureza militar. 

Art. 3º As atribuições do Interventor 
são aquelas previstas no Art. 145 da 
Constituição do Estado do Rio de Ja-
neiro necessárias às ações de segurança 
pública, previstas no Título V da Consti-
tuição do Estado do Rio de Janeiro. [...] 

Art. 4º Poderão ser requisitados, du-
rante o período da intervenção, os bens, 
serviços e servidores afetos às áreas da 
Secretaria de Estado de Segurança do 
Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria 
de Administração Penitenciária do Es-
tado do Rio de Janeiro e do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Rio de 
Janeiro, para emprego nas ações de se-
gurança pública determinadas pelo In-
terventor.”

O parágrafo primeiro do Art. 36 da 
Constituição da República de 1988 dis-
ciplina os requisitos constitucionais do 
decreto interventivo. 

Diante do trecho acima descrito, 
NÃO consta do Decreto nº 9.288, de 
16/02/2018, o seguinte requisito cons-
titucional: 

A) prazo; 
B) condições de execução; 
C) amplitude; 
D) nomeação do interventor; 
E) motivação. 

39. (FGV - 2021 - DPE-RJ - Defensor 
Público) 

TEXTO 1 
Em 16 de fevereiro de 2018, o então 

Presidente da República Michel Temer 
decretou intervenção federal no Rio de 
Janeiro. Durante a intervenção, Militares 
do Exército exigiam RG e tiravam fotos 
individuais de moradores de diferentes 
favelas, supostamente enviadas por um 
aplicativo para um setor de inteligên-
cia, que avaliava eventual existência de 
anotação criminal. A ampla cobertura da 
imprensa foi impedida ao exigir-se que 
a equipe de jornalistas ficasse a uma 
distância de 300 metros do local das 
abordagens. Em uma dessas ações, um 
morador da Vila Kennedy foi obrigado a 
voltar para casa quando tentava se diri-
gir para o seu emprego como pedreiro, 
tendo perdido o dia de trabalho em ra-
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zão disso. Por ter saído para o serviço 
sem os documentos, levando consigo 
apenas a marmita, os soldados o foto-
grafaram com e sem boné e o manda-
ram de volta para casa.

Para os profissionais de imprensa que 
foram obrigados a ficar a uma distân-
cia mínima de 300 metros dos locais de 
abordagem dos moradores (texto 1), a 
ação constitucional mais adequada para 
garantir a liberdade atacada pelo ato é: 

A) mandado de segurança; 
B) mandado de injunção; 
C) habeas corpus; 
D) habeas data; 
E) ação popular. 

40. (FGV - 2021 - DPE-RJ - Defensor 
Público) 

TEXTO 1 
Em 16 de fevereiro de 2018, o então 

Presidente da República Michel Temer 
decretou intervenção federal no Rio de 
Janeiro. Durante a intervenção, Militares 
do Exército exigiam RG e tiravam fotos 
individuais de moradores de diferentes 
favelas, supostamente enviadas por um 
aplicativo para um setor de inteligên-
cia, que avaliava eventual existência de 
anotação criminal. A ampla cobertura da 
imprensa foi impedida ao exigir-se que 
a equipe de jornalistas ficasse a uma 
distância de 300 metros do local das 
abordagens. Em uma dessas ações, um 
morador da Vila Kennedy foi obrigado a 
voltar para casa quando tentava se diri-
gir para o seu emprego como pedreiro, 
tendo perdido o dia de trabalho em ra-
zão disso. Por ter saído para o serviço 
sem os documentos, levando consigo 
apenas a marmita, os soldados o foto-
grafaram com e sem boné e o manda-
ram de volta para casa.

O morador da comunidade que saía 
de casa para trabalhar e que perdeu o 
dia de serviço por ter sido obrigado a 
retornar para casa pela ausência de do-
cumentos (texto 1) procurou a associa-
ção de moradores para saber qual me-
dida judicial poderia ser tomada. 

A medida judicial mais adequada a 
ser movida pela associação, para ga-
rantir prontamente a liberdade atacada 
pelo ato dos militares, é: 

A) mandado de segurança coletivo; 
B) ação civil pública; 
C) habeas corpus coletivo; 
D) ação popular; 
E) habeas corpus preventivo. 

41. (FGV - 2021 - IMBEL - Analista 
Especializado - Analista de Orçamento) 

De acordo com o Princípio da Legali-
dade, assinale a opção que indica o ato 
permitido a uma entidade pública. 

A) A utilização de tributo com efeito 
de confisco. 

B) O aumento de tributo sem lei que 
o estabeleça. 

C) A cobrança de pedágio pela utili-
zação de vias conservadas pelo poder 
público. 

D) A cobrança de tributos no mesmo 
exercício financeiro da Lei que o insti-
tuiu. 

E) A instituição de impostos sobre 
patrimônio, renda ou serviços, entre os 
poderes públicos. 

42. (DPE-RJ - 2021 - DPE-RJ - Resi-
dência Jurídica) 

A Câmara de Vereadores do Municí-
pio Beta aprovou e o Prefeito Municipal 
sancionou Lei nº 999, que veda “aplica-
ção da ‘ideologia de gênero’, do termo 
‘gênero’ ou ‘orientação sexual’ nas ins-
tituições da rede municipal de ensino”. 
Sobre a constitucionalidade da referi-
da lei, assinale a alternativa correta de 
acordo com a jurisprudência do Supre-
mo Tribunal Federal. 

A) A Lei nº 999 é constitucional, por-
que se insere na competência municipal 
para regular a liberdade de cátedra. 

B) A Lei nº 999 é inconstitucional, por 
violar o princípio da isonomia e a liber-
dade de cátedra. 

C) A Lei nº 999 não viola a garantia do 
pluralismo de ideias. 

D) A Lei nº 999 é constitucional por-
que se ampara no princípio da liberdade 
de consciência e de crença que prepon-
deram em relação aos demais princípios 
constitucionais em um juízo de propor-
cionalidade no caso concreto. 

E) A Lei nº 999 não viola a competên-
cia privativa da União para legislar sobre 
Diretrizes e Bases da Educação. 

43. (DPE-RJ - 2021 - DPE-RJ - Resi-
dência Jurídica) 

Na hipótese de uma lei municipal vio-
lar dispositivos da Constituição Federal 
que sejam de reprodução obrigatória 
nas Constituições estaduais, é correto 
afirmar que: 

A) O controle abstrato de constitu-
cionalidade pode ser exercido pelo Tri-
bunal de Justiça do respectivo Estado, 
com Recurso Extraordinário para o Su-
premo Tribunal Federal. 

B) O controle abstrato de constitucio-
nalidade pode ser exercido pelo Tribu-
nal de Justiça do respectivo Estado, sem 
possibilidade de Recurso Extraordinário 
para o Supremo Tribunal Federal. 

C) O controle abstrato de constitucio-
nalidade só pode ser feito pelo Supre-
mo Tribunal Federal por meio de ADIN. 

D) O controle abstrato de constitu-
cionalidade só pode ser feito pelo Su-
premo Tribunal Federal por meio de 
ADPF. 

E) Não é possível o controle abstrato 
de constitucionalidade das leis munici-
pais.

44. (DPE-RJ - 2021 - DPE-RJ - Resi-
dência Jurídica) 

Conforme afirma Dirley da Cunha 
Júnior, “as Defensorias Públicas reve-
lam-se como um dos mais importantes 
e fundamentais instrumentos de afir-
mação judicial dos direitos humanos e, 
consequentemente, de fortalecimento 
do Estado Democrático de Direito, uma 
vez que atua como veículo das reivindi-
cações dos segmentos mais carentes da 
sociedade junto ao Poder Judiciário, na 
efetivação e concretização dos direitos 
fundamentais” (CUNHA JÚNIOR, Dirley 
da. Curso de direito constitucional. 11. 
ed. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 1086). 
Em relação à Defensoria Pública na 
Constituição Federal, assinale a alterna-
tiva correta: 

A) Está regulada no “Capítulo IV – Das 
Funções Essenciais à Justiça”, dentro do 
“Seção III – Da Advocacia e da Defenso-
ria Pública”. 

B) A contar da data da publicação da 
Emenda Constitucional nº 80/2014, no 
prazo de 8 (oito) anos, a União, os Esta-
dos e o Distrito Federal deverão contar 
com defensores públicos em todas as 
unidades jurisdicionais. 

C) À Defensoria Pública incumbe, 
fundamentalmente, a promoção dos di-
reitos humanos dos que comprovarem 
insuficiência de recursos econômicos. 

D) São princípios institucionais da 
Defensoria Pública a unidade, a univer-
salidade e a indivisibilidade. 

E) A Defensoria Pública é órgão vin-
culado ao Poder Executivo. 

45. (DPE-RJ - 2021 - DPE-RJ - Resi-
dência Jurídica) 

Vagner, jovem negro, comparece ao 
órgão de atuação da Defensoria Pública 
Única da Comarca de Itatiaia e relata ter 
sofrido agressões físicas e verbais por 
parte de agentes estatais quando transi-
tava em via pública em posse de mochi-
la e radiotransmissor, sem que com ele 
nada de ilícito tenha sido encontrado. 
Narra que foi conduzido pelos agen-
tes a um beco, no qual sofrera diversas 
agressões com socos, pontapés e tapas 
na face, sendo constantemente indaga-
do sobre a localização de drogas. Uma 
vez que não fora localizado qualquer 
material ilícito em seu poder, os agentes 
deixaram de conduzi-lo à delegacia de 
polícia. No atendimento, ostentava he-
matomas na face, nas costas e nas per-
nas. Considerando a situação narrada, 
aponte a alternativa INCORRETA: 
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A) A Defensoria Pública pode pro-
vocar a Corregedoria do órgão ao qual 
os agentes estatais que perpetraram as 
agressões são vinculados para apuração 
de sua responsabilidade funcional. 

B) A Comissão Interamericana de Di-
reitos Humanos, no Relatório sobre a 
situação dos direitos humanos no Brasil 
de 2021, tratou da violência praticada 
por agentes estatais e racismo institu-
cional e recordou ao Estado a obriga-
ção de se adotar as medidas necessá-
rias para o estabelecimento de metas e 
políticas de redução da letalidade e da 
violência policial. 

C) A Defensoria Pública pode provo-
car o Ministério Público para solicitar a 
instauração de investigação criminal dos 
agentes estatais. 

D) A Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos reconheceu, em seu 
Relatório sobre a situação dos direitos 
humanos no Brasil de 2021, que o país 
avançou no combate à violência prati-
cadas por agentes estatais nos últimos 
anos. 

E) A Defensoria Pública pode analisar 
a possibilidade de propositura de ação 
em face do ente público para responsa-
bilização civil pelos fatos narrados. 

46. (DPE-RJ - 2021 - DPE-RJ - Resi-
dência Jurídica) 

Sobre o princípio da vedação ao re-
trocesso é correto afirmar que: 

A) Está expressamente previsto na 
Constituição Federal de 1988. 

B) Trata-se de uma garantia de cará-
ter absoluto. 

C) Dirige-se tão somente ao adminis-
trador, mas não ao legislador. 

D) Encontra fundamento na progres-
sividade dos direitos sociais prevista em 
tratados e convenções internacionais de 
direitos humanos. 

E) Não é aplicável no direito brasileiro. 

47. (DPE-RJ - 2021 - DPE-RJ - Resi-
dência Jurídica) 

A respeito do direito à assistência ju-
rídica gratuita, assinale a afirmativa IN-
CORRETA. 

A) A Constituição Federal de 1988 
foi a primeira a substituir a expressão 
“assistência judiciária” por “assistência 
jurídica”. 

B) A assistência jurídica gratuita é 
considerada pela Constituição Federal 
de 1988 como um direito fundamental. 

C) Tanto as pessoas naturais quanto 
as pessoas jurídicas podem fazer jus à 
assistência jurídica gratuita, desde que 
comprovem insuficiência de recursos. 

D) Nos termos da Constituição Fede-
ral de 1988, a assistência jurídica gratui-
ta, quando pública, deve ser prestada 
exclusivamente pela Defensoria Pública. 

E) Apenas fazem jus à assistência jurí-
dica gratuita aqueles que comprovarem 
insuficiência de recursos econômicos. 

48. (DPE-RJ - 2021 - DPE-RJ - Resi-
dência Jurídica) 

Em relação aos direitos fundamen-
tais, à luz da jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, assinale a alternativa 
INCORRETA 

A) A Constituição Federal não consa-
gra o direito ao esquecimento, vez que 
a sua previsão ou aplicação afrontaria a 
liberdade de expressão. 

B) É possível a realização de etapas 
de concurso público em datas e horários 
distintos dos previstos em edital, por 
candidato que invoca escusa de cons-
ciência por motivo de crença religiosa, 
desde que presentes a razoabilidade da 
alteração e a preservação da igualdade 
entre todos os candidatos, mesmo que 
acarrete considerável ônus à Adminis-
tração Pública. 

C) A liberdade de expressão pode ser 
limitada em casos excepcionais, como 
na hipótese de configurar ocorrência de 
prática ilícita, de incitação à violência ou 
à discriminação, bem como de propaga-
ção de discurso de ódio. 

D) É constitucional a obrigatorieda-
de de imunização por meio de vacina, 
sendo certo que a obrigatoriedade da 
vacinação não contempla a imunização 
forçada, porquanto é levada a efeito por 
meio de medidas indiretas. 

E) A casa é asilo inviolável do indiví-
duo, 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. 

49. (FGV - 2019 - Prefeitura de An-
gra dos Reis - RJ - Especialista em 
Desportos) 

No exercício de suas atribuições, o 
agente público deve considerar que, 
além de agir conforme a legalidade, 
seus atos devem ser executados com 
presteza, perfeição e rendimento fun-
cional, em consonância com o princípio 
constitucional

A) da moralidade. 
B) da eficiência. 
C) da proporcionalidade. 
D) da razoabilidade. 
E) da finalidade 

50. (FGV - 2020 - TJ-RS - Oficial de 
Justiça) 

Joana, servidora ocupante de cargo 
de provimento efetivo no âmbito do Po-
der Judiciário de determinado Estado da 
Federação, foi comunicada pelo sindica-
to da categoria que seriam iniciadas as 
negociações coletivas de trabalho e era 

obrigatória a participação do sindicato. 
Portal razão, era igualmente obrigató-
ria a filiação de todos os servidores ao 
sindicato, de modo que a categoria não 
fosse sub-representada em seus interes-
ses. 

A narrativa afigura-se 
A) incorreta em relação a Joana, pois 

a filiação é facultativa, e correta quanto 
ao sindicato, pois a sua participação é 
imposta pela Constituição; 

B) correta em relação a Joana, por 
força do princípio da solidariedade so-
cial, e incorreta quanto ao sindicato, por 
ferir o princípio da liberdade de gestão; 

C) correta em relação a Joana, já que 
a filiação dos servidores do Poder Judi-
ciário é obrigatória, e incorreta quanto 
ao sindicato, que tem autonomia geren-
cial; 

D) incorreta em relação a Joana, pois 
os servidores do Poder Judiciário não 
podem filiar-se a sindicato, e correta 
quanto ao sindicato, desde que haja de-
terminação judicial; 

E) incorreta em relação a Joana, que 
somente pode ser obrigada a exercer 
cargo de direção no sindicato, não a 
sindicalizar-se, e correta quanto ao sin-
dicato, que defende a categoria. 

51. (FGV - 2020 - TJ-RS - Oficial de 
Justiça) 

João procurou o Ministério Público e 
solicitou o ajuizamento da medida judi-
cial cabível para que o seu único vizinho 
fosse proibido de ouvir música em volu-
me elevado, o que lhe causava grande 
incômodo. Maria, por sua vez, também 
se dirigiu à instituição para que fossem 
adotadas providências visando à cessa-
ção do despejo de esgoto in natura no 
único rio da região, o que estava afetan-
do a fauna aquática e comprometendo 
o abastecimento de água para todos 
que dependiam desse rio. 

Os interesses envolvidos nas narrati-
vas de João e Maria são de natureza: 

A) individual e difusa, respectivamen-
te, sendo possível que o Ministério Pú-
blico promova a defesa apenas do últi-
mo deles; 

B) difusa, de modo que o Ministério 
Público pode promover a sua defesa, 
independentemente da quantidade de 
envolvidos; 

C) individual, de modo que o Ministé-
rio Público pode promover a sua defesa, 
a depender da quantidade de envolvi-
dos; 

D) individual e coletiva, sendo possí-
vel que o Ministério Público promova a 
defesa do último deles, não do primeiro; 

E) individual homogênea e coletiva, 
não sendo possível que o Ministério Pú-
blico promova a defesa de ambos. 
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52. (FGV - 2020 - TJ-RS - Oficial de 
Justiça) 

Após amplos debates entre as lide-
ranças parlamentares de certo Estado 
da Federação, um grupo de deputados 
estaduais apresentou projeto de lei am-
pliando as competências do Tribunal de 
Justiça. Do processo legislativo resultou 
a promulgação da Lei nº XX/2018. 

A forma utilizada para dispor sobre as 
competências do Tribunal é: 

A) correta, pois, por se tratar de ma-
téria local, a lei estadual pode discipli-
ná-la; 

B) incorreta, pois a ampliação de suas 
competências deve ser disciplinada na 
Constituição Estadual; 

C) incorreta, pois o processo legisla-
tivo deveria ter sido iniciado por provo-
cação do Tribunal de Justiça; 

D) correta, desde que o Tribunal de 
Justiça tenha sido previamente ouvido a 
respeito da iniciativa; 

E) incorreta, pois suas competências 
estão previstas exclusivamente na Cons-
tituição da República de 1988. 

53. (FGV - 2020 - TJ-RS - Oficial de 
Justiça) 

Em determinado Estado da Federa-
ção, foi promulgada a Lei nº XX/2017, 
dispondo que a remuneração devida 
aos ocupantes do cargo de provimento 
efetivo A, vinculado ao Poder Executivo, 
seria reajustada pelo mesmo índice apli-
cado no reajuste da remuneração dos 
ocupantes do cargo B, vinculado ao Po-
der Judiciário. 

A técnica de reajuste adotada na re-
ferida Lei é: 

A) incorreta, pois é vedada a técnica 
de reajuste que vincula os cargos A e B; 

B) correta, pois a técnica de remissão 
adotada pela lei é um modo de preser-
var a igualdade; 

C) correta, desde que os cargos A e B 
tenham atribuições e requisitos de esco-
laridade semelhantes; 

D) correta, desde que os cargos A e B 
estejam inseridos na estrutura do mes-
mo Estado da Federação; 

E) incorreta, pois o reajuste da remu-
neração dos cargos A e B deveria ocor-
rer de modo simultâneo, não sequencial. 

54. (FGV - 2020 - TJ-RS - Oficial de 
Justiça) 

João, oficial de justiça, recebeu deter-
minação judicial para que procedesse à 
busca e apreensão de determinado ob-
jeto que estava no interior da residência 
de Antônio. 

À luz dos balizamentos estabelecidos 
exclusivamente na sistemática constitu-
cional e partindo-se da premissa de que 
foram cumpridas as exigências da lei 
processual, João: 

A) pode cumprir o mandado em 
qualquer horário do dia ou da noite, in-
dependentemente do dia da semana; 

B) precisa cumprir o mandado durante 
o dia, independentemente do dia da se-
mana; 

C) pode cumprir o mandado em qual-
quer horário do dia ou da noite, mas ape-
nas em dias úteis; 

D) precisa ingressar na residência de 
Antônio com o consentimento deste úl-
timo; 

E) deve cumprir o mandado durante o 
dia e em dias úteis. 

55. (FGV - 2019 - MPE-RJ - Técnico 
do Ministério Público - Administrativa) 

De acordo com a Constituição da Re-
pública de 1988, o Ministério Público é 
instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 
a defesa da ordem jurídica e do regime 
democrático, sendo exemplo de sua 
função institucional promover:

A) a ação penal privada e a ação de 
inconstitucionalidade, na forma da lei; 

B) a representação para fins de in-
tervenção da União e dos Estados, nos 
casos previstos na referida Constituição; 

C) a representação da União e dos Es-
tados, para fins de consultoria e asses-
soramento jurídico do Executivo; 

D) a orientação jurídica, de forma in-
tegral e gratuita, aos necessitados que 
comprovarem insuficiência de recursos 
financeiros; 

E) o inquérito civil e a ação civil pú-
blica, para a proteção de quaisquer di-
reitos e interesses individuais de índole 
constitucional. 

56. (FGV - 2019 - MPE-RJ - Técnico 
do Ministério Público - Administrativa) 

Para que possam atuar com verda-
deira independência funcional, a Consti-
tuição da República de 1988 dispôs que 
leis complementares da União e dos 
Estados estabelecerão a organização, as 
atribuições e o estatuto de cada Minis-
tério Público, observadas, relativamente 
a seus membros, garantias como: 

A) estabilidade, após 3 (três) anos de 
efetivo exercício, só perdendo o cargo 
em virtude de sentença judicial transi-
tada em julgado ou mediante proce-
dimento de avaliação periódica de de-
sempenho; 

B) estabilidade, após 3 (três) anos de 
efetivo exercício, só perdendo o cargo 
em virtude de sentença judicial transi-
tada em julgado ou mediante processo 
administrativo em que lhe seja assegu-
rada a ampla defesa; 

C) inamovibilidade, salvo por motivo 
de interesse público, mediante decisão 
fundamentada do Procurador- Geral, 
assegurada a ampla defesa; 

D) inamovibilidade, salvo por motivo 
de interesse público, mediante decisão 
fundamentada do Corregedor- Geral, 
assegurada a ampla defesa; 

E) vitaliciedade, após 2 (dois) anos de 
exercício, não podendo perder o cargo 
senão por sentença judicial transitada 
em julgado. 

57. (FGV - 2019 - MPE-RJ - Técnico 
do Ministério Público - Administrativa) 

De acordo com a Constituição da Re-
pública de 1988, compete ao Conselho 
Nacional do Ministério Público o controle 
da atuação administrativa e financeira 
do Ministério Público e do cumprimen-
to dos deveres funcionais de seus mem-
bros, cabendo-lhe: 

A) zelar pela autonomia funcional e 
administrativa do Ministério Público, 
vedada a expedição de atos regulamen-
tares, em respeito ao Poder Legislativo, 
e de recomendações, em razão da auto-
nomia do Ministério Público da União e 
dos Estados; 

B) apreciar, de ofício ou mediante 
provocação, a legalidade dos atos admi-
nistrativos praticados por membros ou 
órgãos do Ministério Público da União e 
dos Estados, podendo desconstituí-los, 
revê-los ou fixar prazo para que se ado-
tem as providências necessárias ao exa-
to cumprimento da lei, sem prejuízo da 
competência dos Tribunais de Contas; 

C) receber e conhecer das reclama-
ções contra membros ou órgãos do 
Ministério Público da União ou dos Es-
tados, inclusive contra seus serviços au-
xiliares, sem prejuízo da competência 
disciplinar e correicional da instituição, 
vedada a avocação de processos disci-
plinares em curso; 

D) elaborar relatório anual, propondo 
as providências que julgar necessárias 
sobre a situação do Ministério Público 
no país, bem como elaborar a propos-
ta orçamentária do Ministério Público da 
União e dos Estados, dentro dos limites 
estabelecidos na respectiva lei de diretri-
zes orçamentárias; 

E) rever, de ofício ou mediante provo-
cação, os processos disciplinares de mem-
bros do Ministério Público da União ou 
dos Estados julgados há menos de cinco 
anos e determinar a remoção, a disponibi-
lidade ou a aposentadoria com subsídios 
ou proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição e aplicar outras sanções ad-
ministrativas. 

58. (FGV - 2019 - MPE-RJ - Técnico 
do Ministério Público - Administrativa) 

Assembleia Legislativa de determinado 
Estado da Federação instaurou, por pra-
zo certo, uma comissão parlamentar de 
inquéritos, mediante requerimento de 
um terço de seus membros, para apurar 
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fato determinado, consistente em even-
tual esquema de mensalão envolvendo 
os Secretários de Estado de Fazenda e 
de Administração. Instado a promover o 
controle de legalidade do ato do parla-
mento, em relação à instauração e aos 
trabalhos a serem desenvolvidos pela 
CPI, o Ministério Público Estadual deve-
rá consignar a: 

A) legalidade formal da instauração 
da comissão, que, durante seus traba-
lhos, terá poderes de investigação pró-
prios das autoridades judiciais, como 
a quebra dos sigilos fiscal e bancário, 
além de outros previstos no Regimento 
Interno da Casa Legislativa; 

B) ilegalidade formal da instauração 
da comissão, eis que o requerimento de 
sua instauração deveria ter sido subscri-
to pela maioria absoluta dos deputados, 
por expressa exigência constitucional; 

C) ilegalidade formal da instauração 
da comissão, eis que os investigados 
deveriam pertencer ao próprio Poder 
Legislativo, sendo certo que os agentes 
políticos do Poder Executivo devem ser 
investigados exclusivamente pelo Minis-
tério Público; 

D) legalidade formal da instauração 
da comissão, que, durante seus traba-
lhos, terá poderes de investigação pró-
prios das autoridades judiciais, como 
proceder à oitiva de testemunhas e de-
terminar a busca e apreensão domiciliar 
e a interceptação telefônica; 

E) legalidade formal da instauração 
da comissão, cujas conclusões deverão 
ser encaminhadas à Procuradoria-Geral 
do Estado, para que promova a respon-
sabilização civil e criminal dos infratores. 

59. (FGV - 2019 - MPE-RJ - Técnico 
do Ministério Público - Administrati-
va) 

Determinado Estado da Federação 
editou lei ordinária estadual dispondo 
sobre desapropriação, inclusive estabe-
lecendo normas gerais e abstratas sobre 
nova modalidade de desapropriação e 
seu respectivo procedimento. Instado a 
se manifestar sobre a matéria, o Procu-
rador-Geral de Justiça deve apontar a: 

A) constitucionalidade da lei, pois 
compete concorrentemente à União, 
Estados e Distrito Federal legislar sobre 
desapropriação; 

B) constitucionalidade da lei, pois 
compete concorrentemente a Estados, 
Distrito Federal e Municípios legislar so-
bre desapropriação;

C) inconstitucionalidade da lei, pois 
compete privativamente aos Municípios 
legislar sobre desapropriação, diante de 
evidente interesse local; 

D) inconstitucionalidade da lei, pois 
compete privativamente à União legislar 
sobre desapropriação; 

E) constitucionalidade da lei, pois 
compete privativamente aos Estados le-
gislar sobre desapropriação. 

60. (FGV - 2019 - MPE-RJ - Técnico 
do Ministério Público - Administrati-
va) 

João, renomado jornalista, recebeu 
de determinada fonte vídeo contendo 
imagens e áudio em que José, Prefeito 
Municipal, aparece recebendo propina 
para favorecer determinada sociedade 
empresária em certa licitação. Incon-
formado, José ingressa com medida 
judicial pleiteando a proibição de veicu-
lação do vídeo pelo jornalista e a obri-
gação de fazer para ele indicar o nome 
da pessoa que lhe entregou o vídeo. De 
acordo com o texto constitucional, o 
pleito de José: 

A) merece prosperar parcialmente, 
pois apesar de ser assegurado a todos 
o acesso à informação, o sigilo da fonte 
deve ser quebrado judicialmente quan-
do o fato informado causar repercussão 
negativa na esfera jurídica de terceiro; 

B) merece prosperar parcialmente, 
pois apesar de ser assegurado a todos 
o acesso à informação, o sigilo da fonte 
deve ser quebrado judicialmente quan-
do o fato informado envolver agente 
público no exercício da função; 

C) não merece prosperar, pois é asse-
gurado a todos o acesso à informação 
e resguardado o sigilo da fonte, quan-
do necessário ao exercício profissional, 
sendo tal sigilo o instrumento de con-
cretização da própria liberdade de infor-
mação; 

D) não merece prosperar, pois é as-
segurado a todos o acesso à informação 
e garantido o sigilo da fonte, sendo cer-
to que a prova obtida ilicitamente pode 
servir de fundamento exclusivo para 
condenação criminal quando se tratar 
de defesa do patrimônio público; 

E) merece prosperar, pois é assegura-
do a todos o acesso à informação me-
diante a obtenção de provas por meios 
legais previstos no ordenamento jurídi-
co, sendo vedado o sigilo da fonte e o 
anonimato por violação frontal ao devi-
do processo legal. 

61. (FGV - 2019 - MPE-RJ - Técnico 
do Ministério Público - Administrati-
va) 

De acordo com o texto constitucio-
nal, em matéria de controle da Admi-
nistração Pública, a fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial do Ministério Público do Es-
tado do Rio de Janeiro é exercida: 

A) pelo Poder Judiciário, com o auxí-
lio do Tribunal de Contas Estadual, me-
diante controle externo e pelo sistema 
de controle interno do Executivo; 

B) pelo Tribunal de Contas Estadual, 
órgão auxiliar do Poder Executivo, me-
diante controle externo e pelo seu siste-
ma próprio de controle interno; 

C) pelo Poder Legislativo, com o au-
xílio da Controladoria- Geral do Estado, 
mediante controle externo e pelo siste-
ma de controle interno do Executivo 

D) pelo Conselho Nacional do Minis-
tério Público, mediante controle exter-
no, não incidindo outros controles ex-
ternos em nível estadual diante de sua 
autonomia administrativa; 

E) pela Assembleia Legislativa, com o 
auxílio do Tribunal de Contas Estadual, 
mediante controle externo e pelo seu 
sistema próprio de controle interno. 

62. (FGV - 2019 - MPE-RJ - Analista 
do Ministério Público - Processual) 

O Estado Alfa, com o objetivo de des-
burocratizar a atuação dos órgãos esta-
duais e fomentar a atividade econômica, 
editou a Lei nº XX/2019, que simplificou, 
em seu art. 1º, os requisitos a serem 
cumpridos, na confecção do respectivo 
contrato social, pelas sociedades em-
presárias com sede no Estado. Em seu 
art. 2º, dispensou-as, inclusive, do regis-
tro, caso a sua estrutura fosse unifami-
liar e o seu funcionamento ocorresse no 
domicílio da família. 

À luz da divisão constitucional de 
competências, a Lei nº XX/2019 é: 

A) integralmente constitucional, pois 
o Estado Alfa possui competência con-
corrente com a União para legislar sobre 
as referidas matérias; 

B) parcialmente constitucional, pois o 
art. 2º incursiona em matéria de com-
petência privativa da União, que é inde-
legável; 

C) integralmente inconstitucional, 
pois o Estado Alfa legislou sobre maté-
rias de competência legislativa da União 
e dos Municípios; 

D) parcialmente constitucional, pois o 
art. 1º incursiona em matéria de com-
petência privativa do Município, o que 
afronta a sua autonomia; 

E) integralmente inconstitucional, 
pois o Estado Alfa legislou sobre maté-
rias de competência da União, ressalva-
da a anterior edição de lei complemen-
tar autorizativa. 

63. (FGV - 2019 - MPE-RJ - Analista 
do Ministério Público - Processual) 

O Presidente da República delegou 
ao Ministro de Estado da Pasta WW a 
competência para editar decreto visan-
do à extinção de cargos públicos, quan-
do vagos. 

À luz da sistemática constitucional e 
da competência atribuída ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) e ao Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) para o julgamento 
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de mandados de segurança, é correto 
afirmar que a delegação foi: 

A) irregular, considerando que a ma-
téria era insuscetível de delegação, e os 
mandados de segurança impetrados 
contra os atos do Ministro são julgados 
pelo STJ; 

B) regular, considerando que a ma-
téria era suscetível de delegação, e os 
mandados de segurança impetrados 
contra os atos do Ministro são julgados 
pelo STJ; 

C) irregular, considerando que a dele-
gação não foi ratificada pelo Legislativo, 
e os mandados de segurança impetra-
dos contra os atos do Ministro são jul-
gados pelo STF;

D) regular, considerando que a ex-
tinção de cargos vagos já é de compe-
tência dos Ministros, e os mandados de 
segurança impetrados contra os atos do 
Ministro são julgados pelo STF; 

E) irregular, considerando que os car-
gos vagos, criados por lei, devem ser 
extintos por lei, e os mandados de se-
gurança impetrados contra os atos do 
Ministro são julgados pelo STJ. 

64. (FGV - 2019 - MPE-RJ - Oficial 
do Ministério Público) 

De acordo com a Constituição da Re-
pública de 1988, o Conselho Nacional 
do Ministério Público escolherá, em vo-
tação secreta, um Corregedor nacional, 
dentre os membros do Ministério Pú-
blico que o integram, vedada a recon-
dução, competindo-lhe diversas atribui-
ções, como:

A) rever, mediante provocação, os 
processos disciplinares de membros 
do Ministério Público da União ou dos 
Estados julgados há menos de 5 (cinco) 
anos; 

B) declarar a inconstitucionalidade de 
lei ou ato normativo estadual ou federal 
contrário à Constituição Federal que im-
porte violação à garantia dos membros 
do Ministério Público; 

C) receber reclamações e denúncias, 
de qualquer interessado, relativas aos 
membros do Ministério Público e dos 
seus serviços auxiliares; 

D) promover a ação de inconstitucio-
nalidade ou representação para fins de 
intervenção da União, dos Estados e dos 
Municípios; 

E) exercer a representação judicial e 
extrajudicial, bem como a consultoria 
jurídica de entidades públicas e associa-
ções do Ministério Público da União e 
dos Estados. 

65. (FGV - 2019 - MPE-RJ - Oficial 
do Ministério Público) 

O Prefeito Municipal João realizou 
inauguração de praça pública recém re-
formada, discursando para a população 

sobre os benefícios que os novos equi-
pamentos de ginástica podem trazer no 
âmbito da saúde, bem-estar e lazer dos 
cidadãos. 

De acordo com o texto constitucio-
nal, diante dos elementos informados, a 
conduta de João é: 

A) lícita, eis que a publicidade dos 
atos, programas, obras, serviços e cam-
panhas dos órgãos públicos deve ter 
caráter educativo, informativo ou de 
orientação social; 

B) lícita, eis que na publicidade dos 
atos dos órgãos públicos podem cons-
tar nomes ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal das autoridades pú-
blicas responsáveis; 

C) ilícita, eis que houve flagrante abu-
so de poder político, com tentativa de 
obter vantagem eleitoral, subvertendo 
o princípio da supremacia do interesse 
público; 

D) ilícita, eis que é vedada a publici-
dade dos atos, programas, obras, servi-
ços e campanhas dos órgãos públicos, a 
fim de preservar o princípio da impes-
soalidade; 

E) ilícita, eis que houve promoção 
pessoal, com violação frontal aos prin-
cípios da impessoalidade e moralidade, 
pois a reforma da praça é simples ato 
de ofício. 

66. (FGV - 2019 - MPE-RJ - Oficial 
do Ministério Público) 

A organização político-administrativa 
da República Federativa do Brasil com-
preende a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, todos autôno-
mos, nos termos da Constituição. 

Em matéria de competência não le-
gislativa (administrativa ou material) 
dos Municípios, o texto constitucional 
dispõe que lhes compete: 

A) promover, no que couber, ade-
quado ordenamento territorial, median-
te planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo 
urbano; 

B) exercer a classificação, para efeito 
indicativo, de diversões públicas e de 
programas de rádio e televisão, com a 
prévia aprovação do Ministério Público; 

C) explorar, diretamente ou mediante 
autorização, concessão ou permissão, 
os serviços de telecomunicações, nos 
termos da lei que disporá sobre a orga-
nização dos serviços; 

D) organizar, manter e executar a 
inspeção do trabalho, com interlocução 
constante com o Ministério do Trabalho 
e o Ministério Público; 

E) autorizar e fiscalizar a produção e o 
comércio de material bélico nos limites 
circunscricionais de seu território e com 
prévia autorização do Ministério Públi-
co. 

67. (FGV - 2019 - MPE-RJ - Oficial 
do Ministério Público) 

João se aposentou há dois anos no 
cargo de Analista do Ministério Público 
do Estado do Rio de Janeiro. Em 2019, 
desejando ocupar outro cargo público, 
João foi aprovado em novo concurso 
público para o cargo efetivo de Oficial 
do MP na mesma instituição e deseja a 
percepção simultânea dos proventos de 
aposentadoria do cargo de Analista do 
MP com a remuneração do novo cargo 
de Oficial do MP. 

De acordo com o texto constitucio-
nal, João: 

A) poderá perceber simultaneamen-
te ambas as remunerações pretendidas, 
pois já se aposentou no cargo de Analis-
ta e atualmente não exerce outra função 
pública; 

B) poderá perceber simultaneamente 
ambas as remunerações pretendidas, 
mas deverá ser observado o teto consti-
tucional para remuneração dos servido-
res públicos; 

C) poderá perceber simultaneamen-
te ambas as remunerações pretendidas, 
mas deverá observar o limite de 80% 
(oitenta por cento) da remuneração do 
novo cargo; 

D) não poderá receber qualquer per-
cepção simultânea remuneratória do se-
tor público após sua aposentadoria, por 
expressa vedação legal; 

E) não poderá receber a percepção 
simultânea remuneratória pretendida, 
ressalvados os cargos acumuláveis na 
forma da Constituição, os cargos eleti-
vos e os cargos em comissão. 

68. (FGV - 2019 - MPE-RJ - Analista 
do Ministério Público - Administrativa) 

João, Professor de Direito Constitucio-
nal, explicou aos seus alunos que “a or-
dem constitucional é viva, de modo que 
as vicissitudes da realidade e as peculia-
ridades do caso concreto possibilitarão 
a obtenção de novas normas constitu-
cionais, ainda que o texto permaneça 
inalterado.” 

A explicação de João se ajusta a uma 
concepção: 

A) contratual da Constituição, expres-
sando a denominada reforma constitu-
cional; 

B) concretista da Constituição, ex-
pressando a denominada reforma cons-
titucional; 

C) formalista da Constituição, expres-
sando a denominada revisão constitu-
cional; 

D) concretista da Constituição, ex-
pressando a denominada mutação 
constitucional; 

E) formalista da Constituição, expres-
sando a denominada mutação constitu-
cional. 
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69. (FGV - 2019 - MPE-RJ - Analista 
do Ministério Público - Administrativa) 

O Ministério Público do Estado Alfa, 
por meio dos órgãos competentes, 
elaborou a proposta orçamentária que 
deveria ser utilizada como base do seu 
orçamento para o exercício financeiro 
vindouro.

À luz da sistemática constitucional, 
a referida proposta deve ser elaborada 
em harmonia com: 

A) a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e encaminhada diretamente ao Poder 
Legislativo; 

B) as orientações fixadas em regula-
mento do Poder Executivo e encaminha-
da diretamente ao Legislativo; 

C) a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e submetida ao Poder Executivo, que, 
aprovando-a, a encaminhará ao Legis-
lativo; 

D) as orientações fixadas em regula-
mento do Poder Executivo e a encami-
nhará a este último, que a submeterá ao 
Legislativo; 

E) a Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
a encaminhará ao Poder Executivo, que 
a submeterá ao Legislativo. 

70. (FGV - 2019 - MPE-RJ - Analista 
do Ministério Público - Administrativa) 

O Tribunal de Justiça do Estado Alfa 
proferiu acórdão no qual foi aplicada 
lei estadual que manifestamente con-
trariava lei federal. Considerando que 
a instância ordinária foi devidamente 
exaurida, preenchidos os demais requi-
sitos exigidos, é cabível a interposição 
de recurso: 

A) ordinário, a ser julgado pelo Supe-
rior Tribunal de Justiça; 

B) ordinário, a ser julgado pelo Su-
premo Tribunal Federal; 

C) extraordinário, a ser julgado pelo 
Supremo Tribunal Federal; 

D) especial, a ser julgado pelo Supe-
rior Tribunal de Justiça; 

E) de revista, a ser julgado pelo Su-
premo Tribunal Federal. 

71. (FGV - 2019 - MPE-RJ - Analista 
do Ministério Público - Administrati-
va) 

Um grupo de dez senadores subscre-
veu proposta de emenda constitucional 
com o objetivo de alterar a redação de 
alguns preceitos do art. 5º da Constitui-
ção da República de 1988, embora a sua 
essência fosse preservada. Após ampla 
discussão, a proposta foi aprovada por 
cada Casa Legislativa, em dois turnos de 
votação, pelo voto de três quintos dos 
seus membros, sendo por fim promul-
gada, pelo Presidente da República, a 
Emenda Constitucional nº XX. 

À luz da sistemática constitucional, a 
referida Emenda é inconstitucional por: 

A) apresentar vício de iniciativa e ter 
sido promulgada por autoridade incom-
petente; 

B) não ter observado o quórum de 
aprovação e o quantitativo de turnos de 
votação exigidos; 

C) apresentar vício de iniciativa, não 
ter observado o quórum de aprovação 
e o quantitativo de turnos de votação 
exigidos; 

D) ter afrontado os limites materiais 
de reforma, não ter observado o quórum 
de aprovação e ter sido promulgada por 
autoridade incompetente; 

E) ter afrontado os limites materiais 
de reforma, não ter observado o quórum 
de votação exigido e ter sido promul-
gada por autoridade incompetente. 

72. (FGV - 2019 - MPE-RJ - Analista 
do Ministério Público - Administrati-
va) 

Antônio, após anos de estudos, lo-
grou êxito em ser aprovado em concur-
so público de provas e títulos e tomou 
posse em um cargo de provimento efe-
tivo. Como o seu objetivo sempre foi o 
de ter segurança jurídica, ficou aliviado 
com a conquista, já que servidor público 
estável “não pode ser demitido”. 

Para sua surpresa, o Departamen-
to de Recursos Humanos lhe informou 
que, de acordo com a sistemática cons-
titucional, ele poderia perder o cargo: 

A) em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado, processo ad-
ministrativo ou, na forma de lei com-
plementar, mediante procedimento de 
avaliação de desempenho; 

B) em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado ou processo ad-
ministrativo, desde que tenha praticado 
crime incompatível com o exercício da 
função; 

C) em virtude de decisão fundamen-
tada do superior hierárquico ou, caso 
tenha mais de três anos de efetivo exer-
cício funcional, apenas por sentença ju-
dicial transitada em julgado; 

D) caso as despesas com pessoal su-
perassem os limites legais ou em razão 
de decisão proferida em processo admi-
nistrativo, vedada a intervenção do Po-
der Judiciário; 

E) apenas em virtude de sentença ju-
dicial transitada em julgado, quando ti-
ver completado 3 (três) anos de efetivo 
exercício funcional. 

73. (FGV - 2019 - MPE-RJ - Analista 
do Ministério Público - Administrati-
va) 

A Lei nº XX/2018, do Estado Alfa, 
dispôs sobre a gratuidade nos serviços 
portuários, nas condições que indica-
va, no porto existente no Rio Alfa, que 
atravessava o território do Estado. No 

dia da promulgação desse diploma nor-
mativo, a sociedade empresária respon-
sável pela exploração do porto solicitou 
que sua assessoria jurídica analisasse a 
compatibilidade do referido diploma 
normativo com a ordem constitucional. 

A assessoria respondeu, corretamen-
te, que a Lei nº XX/2018 é: 

A) inconstitucional, pois o serviço é 
explorado pela União, o que impede o 
Estado de conceder a isenção; 

B) inconstitucional, apenas pelo fato 
de a lei estadual não ter indicado a fonte 
de custeio da gratuidade concedida; 

C) constitucional, pois o porto está 
situado no território do Estado, o que 
atrai a sua competência para conceder a 
isenção; 

D) constitucional, pois a União e o Es-
tado possuem competência concorrente 
para legislar sobre o regime dos portos, 
incluindo a concessão de isenções; 

E) inconstitucional, pois a necessidade 
de ser preservado o equilíbrio econômi-
co-financeiro impede a concessão de gra-
tuidades em qualquer serviço público. 

74. (FGV - 2019 - TJ-CE - Técnico 
Judiciário - Área Técnico-Administra-
tiva) 

Maria, esposa do Prefeito João, que 
exercia a chefia do Poder Executivo no 
Município Gama, foi informada pelo ad-
vogado da família que, de acordo com a 
ordem constitucional, não poderia can-
didatar-se ao cargo eletivo de Vereador 
no mesmo Município.

Essa vedação é denominada: 
A) perda dos direitos políticos; 
B) vedação eleitoral; 
C) inabilitação; 
D) suspensão dos direitos políticos; 
E) inelegibilidade. 

75. (FGV - 2019 - TJ-CE - Técnico 
Judiciário - Área Técnico-Administra-
tiva) 

Zélia, Deputada Estadual, após cons-
tatar que a União e os Estados tinham 
competência concorrente para legislar 
sobre determinada matéria, solicitou 
que sua assessoria analisasse os limites 
da atuação da Assembleia Legislativa 
nessa temática, sendo-lhe respondido 
corretamente que: 

A) caso a União discipline integral-
mente a matéria, será vedado que o Es-
tado nela incursione; 

B) o Estado pode legislar livremente 
sobre a matéria e, no caso de divergên-
cia da lei local com a da União, aquela 
prevalece; 

C) o Estado terá competência plena 
caso a União não tenha editado lei vei-
culando normas gerais sobre a matéria; 

D) o Estado somente poderá suple-
mentar a lei federal caso esta o autorize 
expressamente; 
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E) o Estado pode editar normas ge-
rais sobre a matéria, mas deve observar 
os pontos específicos disciplinados pela 
União. 

76. (FGV - 2019 - TJ-CE - Técnico 
Judiciário - Área Técnico-Administra-
tiva) 

Maria solicitou a matrícula do seu fi-
lho de 8 (oito) anos na Escola Municipal 
Beta, o que foi indeferido, por escrito, 
pelo Diretor, sob o argumento de que 
a requerente, ao preencher o respecti-
vo formulário, declarara ser filiada a um 
partido político distinto daquele a que 
estava filiado o Prefeito Municipal. 

Por entender que o indeferimento era 
incompatível com a ordem jurídica, Ma-
ria solicitou que o seu advogado ajui-
zasse a ação constitucional cabível para 
que o juízo competente determinasse a 
matrícula de seu filho na escola. 

Trata-se da seguinte ação: 
A) habeas corpus; 
B) habeas data; 
C) mandado de segurança; 
D) mandado de injunção; 
E) mandado de educação. 

77. (FGV - 2019 - TJ-CE - Técnico 
Judiciário - Área Técnico-Administra-
tiva) 

Maria, Juíza de Direito titular há mui-
tos anos da Vara Única da Comarca Alfa, 
proferiu decisão que desagradou os 
interesses de diversas pessoas pode-
rosas, as quais propagaram que iriam 
providenciar a sua retirada forçada da 
Comarca. 

À luz da sistemática constitucional, 
em relação à remoção de Maria da Co-
marca Alfa, contra a sua vontade, é cor-
reto afirmar que: 

A) pode ser livremente efetivada, com 
base no princípio da eficiência; 

B) só pode ocorrer por decisão judi-
cial, após o processo ordinário regular; 

C) pode ser efetivada apenas por de-
cisão do Presidente do Tribunal de Jus-
tiça; 

D) não pode ocorrer em hipótese al-
guma, considerando a garantia da ina-
movibilidade; 

E) só pode ocorrer, por motivo de 
interesse público, pelo voto da maioria 
absoluta do colegiado competente. 

78. (FGV - 2019 - TJ-CE - Técnico 
Judiciário - Área Técnico-Administra-
tiva) 

João, Prefeito Municipal, foi infor-
mado de que deveria realizar duas no-
meações, a primeira para um cargo em 
comissão e a segunda para uma função 
de confiança. 

À luz da sistemática constitucional, é 
correto afirmar que:

A) ambas as nomeações devem recair 
sobre servidores já ocupantes de cargos 
de provimento efetivo; 

B) a primeira nomeação deve sempre 
recair sobre servidores já ocupantes de 
cargos de provimento efetivo; 

C) a primeira nomeação pode e a 
segunda deve recair sobre servidores 
já ocupantes de cargos de provimento 
efetivo; 

D) apenas a segunda nomeação pode 
recair sobre servidores já ocupantes de 
cargos de provimento efetivo; 

E) nenhuma das nomeações deve 
recair sobre servidores já ocupantes de 
cargos de provimento efetivo. 

79. (FGV - 2019 - TJ-CE - Técnico 
Judiciário - Área Técnico-Administra-
tiva) 

Com vistas a permitir que as pessoas 
se defendam do crescimento vertigino-
so da violência na Cidade Alfa, algumas 
dezenas de pessoas decidem criar, com 
esse objetivo social, a Associação Beta. 
Foram estabelecidos como requisitos, 
para o ingresso na associação, que a 
pessoa tivesse direito ao porte de arma, 
que seria usada diariamente nas ativida-
des internas e externas dos associados, 
e aceitasse vestir o uniforme da associa-
ção. 

Considerando a sistemática constitu-
cional, a Associação Beta: 

A) não poderia funcionar, em razão 
do seu nítido caráter paramilitar; 

B) só poderia funcionar mediante 
prévia autorização do Poder Público; 

C) poderia funcionar independente-
mente de prévia autorização, pois é as-
segurada a liberdade de associação; 

D) não poderia funcionar, pois a or-
dem constitucional atualmente não re-
conhece o direito de associação; 

E) só poderia funcionar caso fosse 
previamente editada lei disciplinando 
o funcionamento de associações como 
essa.

80. (FGV - 2019 - TJ-CE - Técnico 
Judiciário - Área Técnico-Administra-
tiva) 

João, Juiz de Direito, respondeu a 
processo disciplinar no âmbito do Tribu-
nal de Justiça e foi absolvido. Insatisfeito 
com a absolvição, Pedro, o representan-
te, decidiu levar o caso ao conhecimen-
to do Conselho Nacional de Justiça. 

À luz da sistemática constitucional, é 
correto afirmar que o Conselho Nacio-
nal de Justiça: 

A) não pode reexaminar o caso, 
em razão da autonomia do Tribunal de 
Justiça;

B) somente poderia reexaminar o 
caso se a decisão tivesse sido desfavo-
rável a João; 

C) somente poderia reexaminar o 
caso a pedido do Ministério Público; 

D) pode rever o caso até um ano após 
a decisão do Tribunal de Justiça; 

E) pode reexaminar a absolvição de 
João a qualquer tempo. 

81. (FGV - 2019 - Prefeitura de Sal-
vador - BA - Analista - Engenharia Ci-
vil) 

A República Federativa do Brasil ce-
lebrou tratado internacional sobre Di-
reitos Humanos. A respeito da incor-
poração desse tratado à ordem jurídica 
interna, é correto afirmar, considerando 
a sistemática estabelecida na Constitui-
ção da República, que ele equivalerá 

A) sempre à lei ordinária. 
B) sempre à lei complementar. 
C) sempre à emenda constitucional. 
D) a emenda constitucional, se cada 

Casa do Congresso aprová-lo, em dois 
turnos, por três quintos dos votos dos 
membros. 

E) a emenda constitucional, se cada 
Casa do Congresso aprová-lo, em dois 
turnos, por dois terços dos votos dos 
membros. 

82. (FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico 
Superior Jurídico) 

O Estatuto da Igualdade Racial é uma 
importante ferramenta da política na-
cional de direitos humanos, voltado a 
garantir à população negra a efetiva-
ção da igualdade de oportunidades, a 
defesa dos direitos étnicos individuais, 
coletivos e difusos e o combate à discri-
minação e às demais formas de intole-
rância étnica. 

De acordo com o Estatuto, considera-
-se discriminação racial ou étnico-racial: 

A) qualquer forma de privação ma-
terial que importe restrição de direito e 
que tenha base em distinção de nature-
za racial ou étnica; 

B) a criação de obstáculos para o 
exercício de direitos na esfera pública 
que implique a restrição de tradições, 
costumes e práticas ligadas à ancestrali-
dade africana; 

C) a violação de direitos humanos de 
grupos afrodescendentes e a desconsi-
deração, desprezo ou desrespeito à cul-
tura de povos ancestrais africanos e às 
suas diferentes formas de manifestação 
religiosa e espiritual; 

D) toda opinião ou sentimento des-
favorável a pessoas e grupos afrodes-
cendentes que sejam concebidos sem 
exame crítico e a priori, sem maior co-
nhecimento, ponderação ou razão e que 
resulte em atitude de natureza hostil ou 
que leve ao julgamento de opiniões, 
condutas e pessoas com base em suas 
características físicas ou crenças este-
reotípicas; 
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E) toda distinção, exclusão, restrição 
ou preferência baseada em raça, cor, 
descendência ou origem nacional ou 
étnica que vise anular ou restringir o 
reconhecimento, gozo ou exercício, em 
igualdade de condições, de direitos hu-
manos e liberdades fundamentais nos 
campos político, econômico, social, cul-
tural ou em qualquer outro campo da 
vida pública ou privada. 

83. (FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico 
Superior Jurídico) 

Em março de 2018, o Brasil sofreu 
uma condenação na Corte Interameri-
cana de Direitos Humanos porque o Es-
tado brasileiro atuou de forma lenta e 
inadequada na demarcação da terra do 
povo indígena Xukuru, em Pernambuco. 

A responsabilidade do Brasil em rea-
lizar as reparações determinadas pela 
Corte, com base na Convenção Ameri-
cana de Direitos Humanos, recai sobre: 

A) o Governo do Estado de Pernam-
buco, uma vez que é nesse estado que 
está situado o povo Xukuru; 

B) o Congresso Nacional brasileiro, 
por ser responsabilidade dele a demar-
cação de terras indígenas; 

C) o Governo Federal do Brasil – 
União – pois, como Estado Parte, cabe 
a ele assumir a responsabilidade pela 
Convenção; 

D) a Justiça Federal brasileira, que 
deverá homologar a decisão da Corte 
e, depois, dar sequência à sua execução; 

E) a sociedade civil organizada do 
Brasil, que contará com um aporte de 
recursos vindos diretamente da Organi-
zação dos Estados Americanos. 

84. (FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico 
Superior Jurídico) 

O Art. 2º do Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos e Sociais afirma: 
“Cada Estado Parte do presente Pacto 
compromete-se a adotar medidas, tanto 
por esforço próprio como pela assistência 
e cooperação internacionais, principal-
mente nos planos econômico e técnico, 
até o máximo de seus recursos disponí-
veis, que visem a assegurar, progressiva-
mente, por todos os meios apropriados, o 
pleno exercício dos direitos reconhecidos 
no presente Pacto, incluindo, em particu-
lar, a adoção de medidas legislativas”. 

A ideia de realização progressiva dos 
direitos sociais contém na sua base, no 
que se refere à responsabilidade do Es-
tado pelos direitos humanos, o princí-
pio: 

A) do devido processo legal; 
B) da presunção de inocência; 
C) da reserva do possível; 
D) da irretroatividade das leis; 
E) da vedação ao retrocesso. 

85. (FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico 
Superior Jurídico) 

Após a II Guerra Mundial, foi criada a 
Organização das Nações Unidas, e uma 
de suas primeiras atividades foi aprovar 
uma Declaração de Direitos Humanos 
que vinculasse o conceito e a ideia des-
ses direitos a valores fundamentais afir-
mados na modernidade. 

Isso fica expresso no próprio preâm-
bulo da Declaração de 1948 ao afirmar 
que: 

A) os direitos humanitários limitam os 
efeitos de conflitos armados para prote-
ger pessoas que não participam ou que 
deixaram de participar das hostilidades 
da guerra; 

B) o reconhecimento da dignidade 
inerente a todos os membros da família 
humana e de seus direitos iguais e ina-
lienáveis é o fundamento da liberdade, 
da justiça e da paz no mundo; 

C) os direitos humanos devem ser 
reconhecidos e expressos pelo lema “o 
amor por princípio, a ordem por base e 
o progresso por fim”; 

D) os estados nacionais somente po-
derão viver em paz e apreço mútuo de 
seus cidadãos na medida em que res-
peitem os princípios de liberdade, igual-
dade e fraternidade; 

E) a soberania é o valor maior a ser 
protegido nas relações internacionais, 
pois é ela que permite a verdadeira au-
todeterminação de povos livres.

86. (FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico 
Superior Jurídico) 

O trabalho escravo é uma das mais 
graves formas de violação de direitos 
humanos. Essa prática revela como uma 
mesma situação pode violar diferentes 
tipos de direitos. 

Diante disso, a Declaração dos Direi-
tos Humanos de Viena (1993) – afirmou 
que todos os direitos humanos devem 
ser considerados: 

A) universais, indivisíveis, interdepen-
dentes e inter-relacionados; 

B) naturais, positivos, nacionais e in-
ternacionais; 

C) civis, políticos, morais e existen-
ciais; 

D) individuais, coletivos e transgera-
cionais; 

E) morais, legais e constitucionais. 

87. (FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico 
Superior Jurídico) 

É costume que, no âmbito da teoria 
geral dos direitos humanos, eles sejam 
classificados em gerações ou dimensões 
que expressam a maneira como foram 
afirmados ao longo do tempo. 

A primeira e a segunda gerações ou 
dimensões desses direitos são, respec-
tivamente: 

A) Direito Nacional e Direito Interna-
cional; 

B) Direitos Naturais e Direitos Positi-
vos; 

C) Direitos Civis e Políticos e Direitos 
Econômicos e Sociais; 

D) Direitos Transgeracionais e Direitos 
Individuais; 

E) Direitos da Infância e Adolescência e 
Direitos dos Idosos. 

88. (FGV - 2019 - TJ-CE - Técnico Ju-
diciário - Área Técnico-Administrativa) 

Por falha humana, ocorreu um grande 
vazamento de dejetos químicos no Rio 
Alfa, daí resultando danos de grandes 
proporções no respectivo ecossistema, 
com perdas irreparáveis para a fauna e 
a flora, além de impossibilitar o consu-
mo da água do referido rio. O pescador 
João, ao tomar conhecimento dos fatos, 
decidiu representar ao Ministério Público 
visando à adoção das medidas cabíveis 
para obrigar os responsáveis a recuperar 
o ecossistema. 

À luz da sistemática constitucional, o 
Ministério Público: 

A) pode promover o inquérito civil, mas 
não a ação civil pública, pois o interesse é 
coletivo; 

B) pode promover o inquérito civil e a 
ação civil pública, pois se trata de um in-
teresse difuso; 

C) pode promover o inquérito civil e a 
ação civil pública, pois se trata de um in-
teresse coletivo; 

D) pode promover o inquérito civil e a 
ação civil pública, pois se trata de um inte-
resse individual homogêneo; 

E) não pode promover o inquérito civil 
e a ação civil pública, pois o interesse do 
pescador é disponível.

89. (FGV - 2022 - PM-AM - Aluno 
Oficial da Polícia Militar) João ques-
tionou José sobre a possibilidade de um 
tratado internacional de direitos humanos 
ser incorporado à ordem interna com na-
tureza equivalente a emenda constitucio-
nal.

José respondeu corretamente que isso
A) não pode ocorrer, pois exigiria a 

alteração da ordem constitucional, que 
expressamente nivela os tratados interna-
cionais à lei ordinária. 

B) pode ocorrer, desde que seja apro-
vado em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos membros de cada Casa do 
Congresso Nacional.

C) pode ocorrer, desde que seja apro-
vado pelo Congresso Nacional, em turno 
único de votação, pela maioria absoluta 
dos seus membros.

D) não pode ocorrer, pois um ato de 
direito internacional jamais pode assumir 
a mesma natureza de uma norma cons-
titucional.
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E) pode ocorrer, desde que seja apro-
vado pelo Senado Federal, em dois tur-
nos de votação, pelo voto de dois terços 
dos seus membros.

90. (FGV - 2022 - PM-AM - Aluno 
Oficial da Polícia Militar) Após amplas 
investigações, as autoridades compe-
tentes lograram êxito em prender João, 
criminoso contumaz e que praticava 
inúmeros atos de violência contra suas 
vítimas, incluindo crianças. Apesar dessa 
prisão, os comparsas de João, conheci-
dos como Pedro e Maria, continuavam a 
praticar crimes. Em razão da dificuldade 
na localização de Pedro e Maria, embora 
fosse sabido que João sabia do escon-
derijo que utilizavam, um agente levou a 
seus superiores a sugestão de que João 
fosse torturado para que fornecesse as 
informações almejadas.

A sugestão apresentada 
A) pode ser acolhida apenas median-

te supervisão judicial.
B) pode ser acolhida apenas porque 

crianças foram vitimadas.
C) não pode ser acolhida, já que in-

compatível com a ordem constitucional.
D) somente pode ser acolhida caso 

João, previamente informado de que 
será torturado, mantenha o silêncio.

E) pode ser acolhida, independente 
de supervisão judicial, desde que a tor-
tura não ultrapasse o limite do neces-
sário.

91. (FGV - 2022 - PM-AM - Aluno 
Oficial da Polícia Militar) De acordo 
com as normas constitucionais aplicá-
veis em matéria de direito à greve e à 
sindicalização, ao Policial Militar do Es-
tado do Amazonas

A) são proibidas a sindicalização e a 
greve.

B) são permitidas a sindicalização e 
a greve.

C) é permitida a sindicalização e 
proibida a greve.

D) é permitida a greve e proibida a 
sindicalização. 

E) são permitidas a sindicalização e a 
greve, desde que previamente autoriza-
das pelo Comandante-Geral da Polícia 
Militar.

92. (FGV - 2022 - PM-AM - Aluno 
Oficial da Polícia Militar) Após ampla 
mobilização popular, o Estado Alfa edi-
tou a Lei nº XX/2020, que impunha aos 
estabelecimentos voltados à compra e 
venda de mercadorias o dever de ofere-
cerem determinadas garantias aos con-
sumidores. Ocorre que diversos juízes, 
em sede de controle difuso de consti-
tucionalidade, afastavam a aplicação da 
Lei nº XX sob o argumento de que ela 
era materialmente inconstitucional.

Sensível a esse quadro, o Partido Po-
lítico WW consultou o seu advogado 
sobre a possibilidade de ser ajuizada 
ação declaratória de constitucionalida-
de (ADC), tendo como objeto o referido 
diploma normativo.

O advogado respondeu corretamen-
te que

A) é possível o ajuizamento da ADC, 
o que deve ser feito perante o Tribunal 
de Justiça do Estado Alfa, sendo exigida 
a demonstração da controvérsia sobre a 
aplicação da Lei nº XX.

B) é possível o ajuizamento da ADC, 
o que deve ser feito perante o Supremo 
Tribunal Federal, sendo exigida a 
demonstração da controvérsia sobre a 
aplicação da Lei nº XX.

C) é possível o ajuizamento da ADC, 
observados os requisitos exigidos, 
desde que não tenha sido ajuizada 
ação direta de inconstitucionalidade em 
momento anterior.

D) não é possível o ajuizamento da 
ADC, considerando o seu reduzido lap-
so temporal de vigência.

E) não é possível o ajuizamento da 
ADC, que não pode ter por objeto lei 
estadual. 

93. (FGV - 2022 - PM-AM - Aluno 
Oficial da Polícia Militar) Determinado 
Senador foi denunciado perante o Su-
premo Tribunal Federal por ter alegada-
mente praticado uma infração penal no 
exercício e em razão de sua função.

À luz da sistemática constitucional, é 
correto afirmar que a referida denúncia 

A) deve ser apreciada pelo Tribunal e, 
caso seja recebida, a relação processual 
terá o seu curso normal sem qualquer 
ingerência do Poder Legislativo.

B) somente pode ser apreciada pelo 
Tribunal caso haja prévia autorização 
do Congresso Nacional, conforme 
deliberação da maioria simples dos seus 
membros. 

C) somente pode ser apreciada pelo 
Tribunal caso haja prévia autorização do 
Senado Federal, conforme deliberação 
da maioria absoluta dos seus membros.

D) não pode ser apreciada pelo 
Tribunal enquanto estiver em curso 
o mandato eletivo do Senador, 
permanecendo o prazo prescricional 
suspenso durante esse período.

E) deve ser apreciada pelo Tribunal 
e, uma vez recebida, poderá o Senado 
Federal sustar a sua tramitação, 
permanecendo suspensa a prescrição 
enquanto durar o mandato.

94. (FGV - 2022 - PM-AM - Aluno 
Oficial da Polícia Militar) Antônia, ado-
lescente que completará 17 (dezessete) 
anos de idade no final do próximo ano, 
comunicou a seus pais que não mais 

cursaria o ensino médio após a conclu-
são do segundo ano, o que se daria no 
presente exercício. Como justificativa, 
esclareceu que precisava trabalhar du-
rante o dia para pagar a escola parti-
cular que cursava no período noturno, 
já que não havia vagas disponíveis em 
nenhuma escola pública, em nenhum 
turno de aula.

À luz dessa narrativa, é correto 
afirmar que a frequência à escola de 
nível médio, por parte de Antônia, é

A) obrigatória, até os dezesseis anos, 
devendo ser oferecida de maneira 
gratuita, cabendo ao Município atuar 
prioritariamente nesse nível de ensino.

B) facultativa, pois, nesse nível de 
ensino, o acesso às vagas disponíveis 
deve observar a capacidade de cada um, 
o que norteia a distribuição das vagas 
existentes.

C) obrigatória, até os dezessete 
anos, devendo ser oferecida de maneira 
gratuita, cabendo ao Estado e ao Distrito 
Federal atuarem prioritariamente nesse 
nível de ensino. 

D) obrigatória, até os dezesseis anos, 
devendo ser oferecida de maneira 
gratuita apenas durante o dia, cabendo 
ao Estado e ao Distrito Federal atuarem 
prioritariamente nesse nível de ensino.

E) facultativa, considerando a sua idade 
e o nível de ensino em que se encontra, 
mas isto não exclui a obrigatoriedade 
de sua oferta regular pelo Município, 
que atua prioritariamente nesse nível de 
ensino. 

95. (FGV - 2022 - PM-AM - Aluno 
Oficial da Polícia Militar) Assim que 
foi empossado, o Prefeito do Município 
Beta foi informado do quantitativo de 
cargos de provimento efetivo, de car-
gos em comissão e de funções de con-
fiança que careciam de preenchimento. 
Ato contínuo, questionou sua assessoria 
a respeito de quais deles somente es-
tavam ao alcance dos servidores que já 
ocupavam cargos de provimento efeti-
vo.

Foi-lhe corretamente respondido que 
tal somente ocorria em relação

A) às funções de confiança.
B) aos cargos em comissão.
C) aos cargos em comissão e às 

funções de confiança.
D) aos cargos em comissão 

destinados às funções de direção, chefia 
e assessoramento.

E) aos cargos de provimento efetivo 
destinados à ascensão interna e aos 
cargos em comissão.

96. (FGV - 2022 - PM-AM - Aluno 
Oficial da Polícia Militar) Pedro, cida-
dão com elevada consciência política, 
encaminhou representação ao Prefeito 
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do Município Alfa, que tem cerca de 
um milhão de habitantes, na qual in-
surgia-se contra a não disponibilização, 
na internet, das informações afetas aos 
procedimentos licitatórios realizados no 
decorrer do ano, incluindo os contratos 
celebrados.

A ausência de disponibilização das 
referidas informações está 

A) incorreta, pois a lei de regência 
determina expressamente que tal seja 
feito.

B) correta, já que os Municípios 
não são alcançados pela obrigação de 
adotar essa medida. 

C) correta, pois a necessidade de 
preservação do interesse público e da 
intimidade dos envolvidos impede que 
tal seja feito.

D) incorreta, mas apenas em 
relação às licitações e aos contratos 
administrativos afetos à prestação de 
serviços públicos.

E) correta, pois as informações 
devem ser fornecidas apenas àqueles 
que as requererem, não devendo ser 
disponibilizadas na internet.

97. (FGV - 2022 - PM-AM - Aluno 
Oficial da Polícia Militar) Joana ingres-
sou com mandado de injunção perante 
o juízo competente, em razão da falta 
total de norma regulamentadora que 
tornasse viável o exercício de determi-
nado direito constitucional. Conforme 
pesquisa que realizara, este foi o primei-
ro mandado de injunção ajuizado a res-
peito dessa omissão.

Nesse caso, reconhecido o estado de 
mora legislativa, o órgão jurisdicional 
deve

A) de imediato estabelecer as 
condições em que se dará o exercício 
do direito. 

B) determinar prazo razoável 
para que o impetrado edite a norma 
regulamentadora.

C) encaminhar, ao impetrado, o esboço 
básico da norma regulamentadora, para 
fins de homologação. 

D) aguardar que outros mandados de 
injunção sejam impetrados, de modo a 
suprir a omissão coletivamente.

E) determinar que o impetrado 
encaminhe o cronograma a ser 
observado no processo legislativo, com 
a data esperada de aprovação da norma. 

98. (FGV - 2022 - PM-AM - Aluno 
Oficial da Polícia Militar) Um grupo de 
vereadores do Município Alfa apresen-
tou projeto de lei, à Câmara Municipal, 
em determinada temática que enten-
diam ser de grande relevância para a 
coletividade. Para a sua surpresa, a as-
sessoria de apoio à produção normativa 
constatou que o projeto era totalmente 

contrário a uma súmula vinculante edi-
tada pelo Supremo Tribunal Federal.

À luz da sistemática constitucional, é 
correto afirmar que a Câmara Municipal 
de Alfa

A) pode aprovar o projeto de lei, pois 
apenas o Congresso Nacional está su-
jeito aos ditames da súmula vinculante.

B) não pode aprovar o projeto de lei, 
pois a súmula vinculante deve ser obe-
decida por todas as estruturas estatais 
de poder. 

C) pode aprovar o projeto de lei, pois 
os órgãos do Poder Legislativo não estão 
sujeitos aos ditames da súmula vinculante.

D) não pode aprovar o projeto de lei, 
salvo se o Supremo Tribunal Federal au-
torizar previamente que a súmula vincu-
lante seja excepcionada.

E) pode aprovar o projeto de lei, pois 
as normas municipais não estão sujeitas 
ao controle de constitucionalidade reali-
zado pelo Supremo Tribunal Federal.

99. ( FGV - 2022 - PM-AM - Alu-
no Oficial da Polícia Militar) Maria, 
estudante de direito, questionou o seu 
professor a respeito da classificação, 
quanto à eficácia e à aplicabilidade, da 
norma que se extrai do disposto no art. 
39, caput, da Constituição da Repúbli-
ca de 1988, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19/1998, pre-
ceito que foi considerado inconstitucio-
nal, pelo Supremo Tribunal Federal, em 
sede de cognição sumária. Eis o teor do 
preceito: “a União, os Estados, o Distri-
to Federal e os Municípios instituirão 
conselho de política de administração e 
remuneração de pessoal, integrado por 
servidores designados pelos respectivos 
Poderes”.

O professor respondeu corretamente 
que estamos perante norma de eficácia

A) plena e aplicabilidade imediata.
B) contida e aplicabilidade imediata. 
C) limitada e de princípio institutivo.
D) relativa e aplicabilidade integrativa.
E) limitada e de princípio 

programático.

100. (FGV - 2021 - PM-PB - Aspi-
rante da Polícia Militar) Em matéria de 
controle da administração pública, sa-
be-se que a Constituição do Estado Alfa 
reproduz, em nível estadual, as normas 
previstas na Constituição da Repúbli-
ca de 1988 que tratam do controle da 
União.

Nesse contexto, a Polícia Militar do 
Estado Alfa é fiscalizada sob o aspec-
to contábil, financeiro, orçamentário, 
operacional e patrimonial, quanto à le-
galidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia de 
receitas, mediante controle externo:

A) pela Controladoria Geral do Esta-
do, sob a fiscalização do Ministério Pú-
blico estadual; 

B)  pela Assembleia Legislativa, com 
auxílio do Tribunal de Contas Estadual;

C) pelo Ministério Público estadual, 
com auxílio da Controladoria Geral do 
Estado;

D) pela Defensoria Pública, com 
apoio da Controladoria Geral do Estado; 

E)  pela Procuradoria Geral do Estado, 
sob a fiscalização do Ministério Público 
estadual.

GABARITO 

01 B 
02 C 
03 D 
04 C 
05 D 
06 C 
07 B 
08 C 
09 E 
10 D 
11 B 
12 A 
13 C 
14 E 
15 C 
16 C 
17 E 
18 A 
19 D 
20 D 
21 E 
22 E 
23 B 
24 A 
25 E 
26 B 
27 B 
28 C 
29 B 
30 E 
31 E 
32 E 
33 D 
34 B 
35 E 
36 E 
37 C 
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38 B 
39 A 
40 C 
41 C 
42 B 
43 A 
44 B 
45 D 
46 D 
47 E 
48 B 
49 B 
50 A 
51 A 
52 B 
53 A 
54 B 
55 B 
56 E 
57 B 
58 A 
59 D 
60 C 
61 E 
62 E 
63 B 
64 C 
65 A 
66 A 
67 E 
68 D 
69 E 
70 C 
71 A 
72 A 
73 A 
74 E 
75 C 
76 C 
77 E 
78 C 
79 A 
80 D 
81 D 
82 E 
83 C 
84 E 
85 B 
86 A 

87 C 
88 B
89 B
90 C
91 A
92 E
93 E
94 C
95 A
96 A
97 B
98 C
99 C

100 B

 PARABÉNS!!!

META 10 - CONCLUÍDA COM 
SUCESSO.

“Nem que eu lute contra mim todos os 
dias. As coisas vão mudar.”

Anotações

Anotações
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DIREITO PENAL MILITAR E 
PROCESSO PENAL MILITAR

01. (Exército - 2020 - EsFCEx - Di-
reito) 

Considerando o Código de Processo 
Penal Militar, e o previsto no Processo 
de Deserção, é correto afirmar: 

A) o oficial desertor será agregado, 
permanecendo nessa situação ao apre-
sentar-se ou ser capturado, até decisão 
transitada em julgado. 

B) feita a publicação da deserção, a 
autoridade militar remeterá o Termo de 
deserção à Auditoria respectiva, junta-
mente com a cópia do boletim. 

C) após transcorrido o prazo e con-
sumada a deserção, a Unidade Militar 
deverá remeter o procedimento (Parte 
de Ausência e demais documentos) ao 
Juiz-Auditor, que concederá vistas ao 
Ministério Público para deliberação so-
bre a elaboração do Termo de deserção. 

D) após transcorrido o prazo e consu-
mada a deserção, o Termo de deserção 
deverá ser lavrado imediatamente pelo 
Oficial de maior patente da Unidade Mi-
litar e remetido ao Juiz-Auditor. 

E) o oficial desertor será agregado, 
permanecendo nessa situação até a pu-
blicação da declaração de captura ou de 
apresentação espontânea. 

02. (Exército - 2020 - EsFCEx - Di-
reito) 

Nos termos do Código de Processo 
Penal Militar, é correto afirmar que a 
ação penal militar é 

A) pública e incondicionada, sendo 
vedada a ação penal pública condicio-
nada e a ação penal privada. 

B) em regra, pública e incondicio-
nada, admitindo-se, em determinados 
casos, ação penal pública condicionada 
e ação penal privada subsidiária da pú-
blica. 

C) pública condicionada e incondicio-
nada, dependendo da exigência no tipo 
penal de representação, sendo vedada a 
ação penal privada subsidiária da pública. 

D) em regra, pública condicionada 
e incondicionada, dependendo da exi-
gência no tipo penal de representação, 
admitindo-se ação penal privada subsi-
diária da pública. 

E) em regra, pública e incondiciona-
da, sendo vedada a ação penal pública 
condicionada, admitindo-se, em deter-
minados casos, a ação penal privada 
subsidiária da pública. 

03. (Exército - 2020 - EsFCEx - Di-
reito) 

Nos termos do Código de Processo 
Penal Militar, é correto afirmar que o In-
quérito Policial-Militar (IPM) poderá ser 
dispensado, sem prejuízo de diligência 
requisitada pelo Ministério Público, 

A) na hipótese de crimes contra a 
honra, quando decorrerem de escrito 
ou publicação, cujo autor esteja identi-
ficado; sendo instaurado, o prazo para 
sua conclusão será de 10 (dez) dias se o 
indiciado estiver preso. 

B) quando o fato e sua autoria já esti-
verem esclarecidos por documentos ou 
outras provas materiais; sendo instau-
rado, o prazo para sua conclusão será 
de 30 (trinta) dias se o indiciado estiver 
solto. 

C) na hipótese de crimes contra a 
honra, quando decorrerem de escrito 
ou publicação, cujo autor esteja identi-
ficado; sendo instaurado, o prazo para 
sua conclusão será de 30 (trinta) dias se 
o indiciado estiver solto. 

D) quando o fato e sua autoria já esti-
verem esclarecidos por documentos ou 
outras provas materiais; sendo instau-
rado, o prazo para sua conclusão será 
de 10 (dez) dias se o indiciado estiver 
preso. 

E) na hipótese de crimes contra a 
honra, quando decorrerem de escrito 
ou publicação, cujo autor esteja identi-
ficado; sendo instaurado, o prazo para 
sua conclusão será de 20 (vinte) dias se 
o indiciado estiver preso. 

04. (Exército - 2020 - EsFCEx - Di-
reito) 

Assinale a alternativa correta. 
A) O concerto para a deserção é san-

cionado em grau máximo com a pena 
de morte. 

B) A insubmissão é um crime militar 
com previsão em tempo de paz e em 
tempo de guerra, sendo nesta última 
apenado com a morte. 

C) A deserção em presença do ini-
migo em tempo de guerra poderá ser 
punida, em grau máximo, com a pena 
de morte. 

D) Todos os crimes militares em tem-
po de guerra são punidos com a morte. 

E) A Constituição Federal revogou a 
pena de morte do Código Penal Militar 

05. (Exército - 2020 - EsFCEx - Di-
reito) 

Nos termos do Código Penal Militar, 
no que concerne à equiparação do mi-
litar inativo (integrante da reserva ou 

reformado) a militar da ativa, é correto 
afirmar que 

A) somente ocorrerá a equiparação 
do militar inativo ao ativo, na hipótese 
de cometimento de crime propriamente 
militar. 

B) a legislação foi alterada, retirando-
-se a possibilidade de o militar inativo se 
equiparar ao militar da ativa. 

C) o militar inativo cometerá os cri-
mes militares previstos para o militar 
ativo, exceto com relação ao crime de 
deserção. 

D) o militar inativo empregado na 
administração militar equipara-se ao 
militar em situação de atividade, para o 
efeito da aplicação da lei penal militar. 

E) mesmo sendo inativo, o militar co-
meterá todos os crimes militares previs-
tos para o militar ativo. 

06. Exército - 2020 - EsFCEx - Di-
reito 

Considere o seguinte caso hipotético: 
um Soldado do Exército deixa de com-
parecer e cumprir a escala de serviço 
e, após ingerir bebida alcoólica, é sur-
preendido por um Sargento do Exército 
de serviço, dormindo profundamente, 
no interior de seu veículo particular, es-
tacionado no pátio da Unidade Militar. 
Diante apenas das informações contidas 
no enunciado, é correto afirmar que o 
Militar 

A) cometeu o crime de abandono de 
posto. 

B) não cometeu qualquer crime mi-
litar. 

C) cometeu o crime de dormir em 
serviço. 

D) cometeu o crime de embriaguez 
em serviço. 

E) cometeu o crime de desrespeito 

07. Exército - 2020 - EsFCEx - Di-
reito 

O artigo 9° do Código Penal Militar 
foi alterado pela Lei n° 13.491/2017. 
Com relação a esta alteração, é correto 
afirmar: 

A) é possível aplicar o conteúdo da 
Lei n° 9.099/95 às infrações penais mi-
litares de menor potencial ofensivo, ex-
ceto na hipótese de crime de deserção.

B) são considerados crimes militares 
apenas aqueles tipificados exclusiva-
mente na parte especial do Código Pe-
nal Militar. 

C) o Código Penal Militar (CPM) pas-
sou a determinar que civis não podem 
praticar crime militar, exceto na hipóte-
se de coautoria com militar da ativa. 

DIA 11: EXERCÍCIOS GABARITADOS
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D) é possível aplicar o conteúdo da 
Lei n° 9.099/95 às infrações penais mi-
litares de menor potencial ofensivo, ex-
ceto na hipótese da Lei Maria da Penha. 

E) são considerados crimes militares 
todos os crimes praticados pelo militar 
nas hipóteses do art. 9° , estejam ou não 
previstos no CPM. 

08. (IADES - 2021 - PM-PA - Solda-
do - Masculino) 

Entre as medidas preventivas e asse-
curatórias previstas pelo Código de Pro-
cesso Penal Militar, é correto citar o (a) 

A) desaforamento do processo e o 
sequestro. 

B) conexão e a prisão. 
C) denúncia e a menagem. 
D) busca e a apreensão. 
E) litispendência e o arresto. 

09. (IADES - 2021 - PM-PA - Solda-
do - Masculino) 

Considere hipoteticamente que o Mi-
nistério Público Militar recebeu inquéri-
to policial militar (IPM) relativo a furto 
de celular do soldado M. V., ocorrido 
no interior de determinado quartel. A 
prática do crime militar foi atribuída ao 
soldado S. L., o qual confessou o delito, 
acrescentando saber que o bem era de 
propriedade de outro militar e, ao final, 
restituiu o celular à vítima. Durante o 
IPM, o encarregado ouviu 20 testemu-
nhas, as quais corroboraram a autoria e 
a prova do fato que constitui crime mi-
litar. 

Com base no fato descrito e segundo 
as disposições contidas no Código de 
Processo Penal Militar (CPPM), assinale 
a alternativa correta. 

A) No caso descrito, a ação penal de-
pende de requisição, que será feita ao 
procurador-geral da Justiça Militar, pelo 
Ministério a que o agente estiver subor-
dinado. 

B) O Ministério Público não é obriga-
do a oferecer denúncia contra o soldado 
S. L. porque não estão presentes os re-
quisitos do art. 30 do CPPM. 

C) A denúncia oferecida pelo Ministé-
rio Público contra o soldado S. L. deve-
rá conter o rol de testemunhas, no qual 
constarão, obrigatoriamente, as mes-
mas 20 ouvidas durante o IPM. 

D) O CPPM permite que o Soldado M. 
V., em razão de ter o seu celular furtado, 
ingresse com ação penal militar privada 
contra o soldado S. L., a qual tramitará 
no juizado especial criminal. 

E) Oferecida a denúncia contra o sol-
dado S. L. pela prática do crime de furto, 
o Ministério Público não poderá desistir 
da ação penal, mas poderá, posterior-
mente, opinar pela absolvição quando 
entender que existem fundadas razões 
de fato ou de direito. 

10. (IADES - 2021 - PM-PA - Solda-
do - Masculino) 

No interior de certa organização mi-
litar, o soldado M. V. estava dormindo 
no alojamento e colocou o respecti-
vo celular para despertar às seis horas. 
Contudo, ao acordar, percebeu que seu 
celular já não estava mais em sua cama, 
restando apenas o carregador. Notada 
a ausência, o soldado M. V. participou o 
fato aos seus superiores, sendo instau-
rado inquérito policial militar (IPM) para 
apurar o furto. A portaria de instauração 
designou como encarregado do IPM o 
Capitão C. B. e, como escrivão, o Subte-
nente F. N. 

Considerando o fato hipotético des-
crito e conforme as disposições conti-
das no Código de Processo Penal Militar 
para o IPM, assinale a alternativa corre-
ta. 

A) Como não há indiciado preso, o 
Capitão C. B. deverá terminar o IPM no 
prazo máximo de 20 dias. 

B) O Capitão C. B. deverá encerrar o 
IPM com minucioso relatório, no qual 
mencionará as diligências feitas, as pes-
soas ouvidas e os resultados obtidos, 
com indicação do dia, da hora e do lu-
gar onde ocorreu o fato delituoso. 

C) O Capitão C. B. poderá ouvir qual-
quer das testemunhas por até oito ho-
ras consecutivas, sendo facultado a ela 
o descanso de meia hora, sempre que 
tiver de prestar declarações além da-
quele tempo. 

D) O Capitão C. B. poderá designar 
qualquer hora do dia e da noite para 
ouvir as testemunhas. 

E) Todas as peças do inquérito serão, 
por ordem cronológica, reunidas em 
um só processado com as folhas nume-
radas, as quais deverão ser rubricadas 
pelo encarregado do IPM, Capitão C. B. 

11. (IADES - 2021 - PM-PA - Solda-
do - Masculino) 

No que se refere às medidas preven-
tivas e assecuratórias, de acordo com o 
previsto no Código de Processo Penal 
Militar, assinale a alternativa correta. 

A) Considera-se preso preventiva-
mente, conforme o art. 244 do Código 
de Processo Penal Militar, aquele que 
está cometendo crime ou acaba de co-
metê-lo. 

B) A prisão em flagrante, segundo 
prevê o art. 255 do Código de Processo 
Penal Militar, deve fundar-se na garantia 
da ordem pública e na conveniência da 
instrução criminal. 

C) A menagem cessa somente com 
a sentença condenatória transitada em 
julgado. 

D) Ninguém será preso senão em fla-
grante delito ou por ordem escrita de 
autoridade competente. 

E) A prisão preventiva, conforme pre-
vê o art. 260 do Código de Processo 
Penal Militar, é executada de ofício pela 
autoridade policial, independentemente 
da expedição de mandado judicial. 

12. (IADES - 2021 - PM-PA - Solda-
do - Masculino) 

A respeito do concurso de agentes, 
assinale a alternativa que corresponde 
a uma das hipóteses ao previsto no art. 
53 e seus parágrafos, todos do Código 
Penal Militar. 

A) Em regra, as circunstâncias de 
caráter pessoal se comunicam a todos 
aqueles que concorrem para a prática 
do crime militar. 

B) Se um dos agentes participa da 
execução de crime militar em razão da 
promessa de pagamento de recompen-
sa, sua pena será agravada. 

C) O agente que instiga alguém su-
jeito à sua autoridade a cometer o crime 
terá sua pena atenuada. 

D) Sempre será considerado “cabeça” 
o militar inferior hierárquico que instiga 
a ação, mesmo quando o crime militar 
for praticado por inferiores e oficiais. 

E) A punibilidade de qualquer um dos 
concorrentes está ligada à dos demais, 
de modo que a absolvição de um dos 
réus resulta na absolvição de todos os 
demais. 

13. (IADES - 2021 - PM-PA - Solda-
do - Masculino) 

Com base no art. 98 do Código Penal 
Militar, assinale a alternativa que indica 
penas acessórias. 

A) Detenção. 
B) Morte.
C) Perda da função pública, ainda que 

eletiva. 
D) Suspensão do exercício do posto, da 

graduação, do cargo ou da função. 
E) Internação em manicômio judiciário. 

14. (IADES - 2021 - PM-PA - Soldado 
- Masculino) 

Considere hipoteticamente que, em 
11 de junho de 2020, o PM Cabo J. C. 
e o soldado G. B. iniciaram o serviço de 
policiamento ostensivo. Ao notarem 
que a viatura, a qual conduziam, estava 
abastecida com 80 litros de gasolina, de 
comum acordo, resolveram seguir para 
o Posto Caveira, localizado em uma BR 
próxima, para retirarem parte da gaso-
lina da viatura, vendê-la por R$ 3,00 o 
litro e dividirem o lucro que auferissem 
com a venda. Enquanto enchiam o ga-
lão, foram surpreendidos pelo Capitão 
A. R., o qual lhes deu voz de prisão pela 
prática do crime militar de furto qualifi-
cado, previsto no art. 240, § 6° , incisos 
II e IV, todos do Código Penal Militar 
(CPM). 
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Com base no fato descrito e nas regras 
previstas para o concurso de agentes no 
CPM, assinale a alternativa correta. 

A) O PM Cabo J. C. deve ter a pena 
agravada e, portanto, maior que a aplica-
da ao soldado G. B., porque coagiu este a 
cometer o crime. 

B) O PM Cabo J. C. deve ter a pena re-
duzida e, portanto, menor que a aplicada 
ao soldado G. B., porque a participação 
dele no crime é de somenos importância. 

C) O ajuste entre o PM Cabo J. C. e 
o soldado G. B. não é punível porque o 
crime não foi consumado. 

D) O fato descrito caracteriza crime 
de autoria coletiva necessária; logo, o 
PM Cabo J. C. deve ser considerado o 
mentor e receber pena maior que a apli-
cada ao soldado G. B.. 

E) O PM Cabo J. C. e o soldado G. B. 
agiram em coautoria e, segundo o CPM, 
quem, de qualquer modo, concorre para 
o crime incide nas penas a este comi-
nadas. 

15. (IADES - 2021 - PM-PA - Solda-
do - Masculino) 

Entre os crimes contra a administra-
ção militar, o Código Penal Militar prevê 
o crime militar de peculato, o qual se 
caracteriza quando o agente pratica a 
conduta de 

A) apropriar-se de dinheiro, valor ou 
qualquer outro bem móvel, público ou 
particular, de que tem a posse ou deten-
ção, em razão do cargo ou comissão, ou 
desviá-lo em proveito próprio ou alheio. 

B) apropriar-se alguém de coisa 
alheia vinda ao seu poder por erro, caso 
fortuito ou força da natureza. 

C) subtrair, para si ou para outrem, 
coisa alheia móvel. 

D) exigir, para si ou para outrem, di-
reta ou indiretamente, ainda que fora da 
função ou antes de assumi-la, mas em 
razão dela, vantagem indevida. 

E) exigir imposto, taxa ou emolumen-
to que sabe indevido ou, quando devi-
do, empregar na cobrança meio vexató-
rio ou gravoso, que a lei não autoriza. 

16. (Marinha - 2020 - Quadro Téc-
nico - Primeiro Tenente - Direito) 

De acordo com o Código Penal Mi-
litar, Código Processo Penal Militar e 
jurisprudência, assinale a opção INCOR-
RETA. 

A) O marinheiro em prestação do 
serviço militar inicial que pratica o cri-
me militar e, no curso do processo, é 
licenciado pela administração militar, 
passando à situação de civil, será julga-
do perante o Conselho Permanente de 
Justiça. 

B) Compete à Justiça Militar estadual 
processar e julgar os militares dos Esta-
dos, nos crimes militares definidos em 

lei e as ações judiciais contra atos disci-
plinares militares, ressalvada a compe-
tência do júri quando a vítima for civil, 
cabendo ao tribunal competente decidir 
sobre a perda da graduação das praças. 

C) O Código Penal Militar prevê que 
a execução da pena privativa da liber-
dade, não superior a 2 anos, pode ser 
suspensa, por 2 anos a 4 anos, 

D) É imprescritível a execução das pe-
nas acessórias. 

E) A prescrição começa a correr, no 
crime de insubmissão, do dia em que 
o insubmisso atinge a idade de trinta 
anos. 

17. (Marinha - 2020 - Quadro Téc-
nico - Primeiro Tenente - Direito) 

Quanto ao crime de deserção, mar-
que a opção correta, de acordo com o 
Código Penal Militar e o Código de Pro-
cesso Penal Militar. 

A) Em tempo de guerra, não cabe 
pena de morte no caso de deserção em 
presença do inimigo. 

B) No crime de deserção, embora de-
corrido o prazo da prescrição, esta só 
extingue a punibiíidade quando o oficial 
desertor atinge a idade de quarenta e 
cinco anos. 

C) Os prazos para a consumação do 
crime de deserção em tempo de guerra 
são reduzidos pela metade. 

D) Consumada a deserção de um 
Guarda-Marinha, este será agregado, 
fazendo-se publicação, em boletim ou 
documento equivalente, do termo de 
deserção e remetendo-se, em seguida, 
os autos à Auditoria competente. 

E) Sargento Rafael faltou à formatura 
matinal de sua Organização Militar no 
dia 17 de dezembro de 2019. De acordo 
com o Código de Processo Penal Militar, 
o sargento passou à condição de deser-
tor a partir da OOhOOmin (zero hora) 
do dia 25 de dezembro de 2019. 

18. (Marinha - 2020 - Quadro Téc-
nico - Primeiro Tenente - Direito) 

De acordo com o Código Penal Mili-
tar, assinale a opção correta: 

A) Ocorre crime quando o coman-
dante de navio, na iminência de perigo 
ou grave calamidade, compele os subal-
ternos, por meios violentos, a executar 
serviços e manobras urgentes, para sal-
var a unidade ou vidas. 

B) No crime de estelionato se o agen-
te é primário e é de pequeno valor a coi-
sa furtada, o juiz pode substituir a pena 
de reclusão pela de detenção ou dimi-
nuí-la pela metade. 

C) No caso de lesões levíssimas, o juiz 
não pode considerar a infração como 
disciplinar. 

D) No crime de falso testemunho ou 
falsa perícia, o fato deixa de ser puní-
vel, se, antes da sentença o agente se 
retrata. 

E) No crime de favorecimento pes-
soal, se quem presta o auxilio é ascen-
dente, descendente, tutor ou curador 
do criminoso, fica isento de pena. 

19. (Marinha - 2020 - Quadro Téc-
nico - Primeiro Tenente - Direito) 

De acordo com o Código Penal Mili-
tar e Código de Processo Penal Militar, 
assinale a alternativa correta: 

A) No erro de fato, a pena pode ser 
atenuada ou substituída por outra me-
nos grave quando o agente, salvo em se 
tratando de crime que atente contra o 
dever militar, supõe licito o fato, por ig-
norância ou erro de interpretação da lei, 
se escusáveis.

B) Na legítima defesa, é punível o ex-
cesso quando resulta de escusável sur-
presa ou perturbação de ânimo, em face 
da situação. 

C) Encontra-se em estado de neces-
sidade justificante, quem para prote-
ger direito próprio contra perigo certo 
e atuai, que não provocou, nem podia 
de outro modo evitar, sacrifica direito 
alheio, ainda quando superior ao direito 
protegido, desde que não exigível con-
duta diversa. 

D) A prescrição da ação penal no Có-
digo Penal Militar verifica-se em trinta 
anos, se a pena é de morte. 

E) Sobre o lugar do crime (6o, CPM), 
o Codigo Penal Militar adotou teoria da 
atividade. 

20. (Marinha - 2020 - Quadro Téc-
nico - Primeiro Tenente - Direito) 

Conforme ensinamentos de Renato 
Brasileiro de Lima, em sua obra Manual 
de Processo Penal, no que tange â com-
petência criminal da Justiça Militar, assi-
nale a opção correta. 

A) Civil Malvadeza praticou crime 
sexual contra menor de catorze anos 
em instalações de entidade privada no 
clube social no interior complexo naval, 
onde ministrava aulas de karatê. Trata-
-se de crime militar, sendo julgado pelo 
conselho Permanente de Justiça. 

B) Sargento Rafael, militar da ativa 
da Marinha do Brasil praticou crime de 
furto em agência bancária situada no 
interior da Organização Militar em que 
servia. Nesse caso, deve o crime ser con-
siderado de natureza comum, de com-
petência da Justiça Estadual, se a insti-
tuição financeira for a Caixa Econômica 
Federal. 

C) Sargento Rafael, militar da ativa da 
Marinha do Brasil, em missão de empre-
go das Forças Armadas para a garantia 
da lei e da ordem na comunidade da Ro-
cinha, cometeu um crime doloso contra 
a vida do civil Malvadeza. Nesse caso, a 
competência será da Justiça Militar. 
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D) Sargento Rafael, militar da ativa da 
Marinha do Brasil praticou crime furto 
nas dependências do Superior Tribunal 
Militar. Esse caso será considerado cri-
me militar. 

E) O civil Malvadeza, objetivando 
continuar a usufruir do pagamento de 
sua mãe Ana, pensionista da Marinha 
do Brasil, mesmo após o falecimento de 
Ana, induz ou mantém a administração 
militar a erro, mediante artifício ardil, a 
fim de que o pagamento não seja ces-
sado. Nesse caso, estará caracterizado o 
crime de estelionato de competência da 
Justiça Estadual. 

21. (Marinha - 2020 - Quadro Téc-
nico - Primeiro Tenente - Direito) 

Assinale a Opção correta no que tan-
ge aos Conselhos de Justiça. 

A) No dia e hora designados para ses-
são do julgamento, presente a maioria 
dos membros do Conselho de Justiça, o 
presidente declarará aberta a sessão e 
mandará apresentar o acusado. 

B) O militar mais antigo presidente 
do Conselho de Justiça, convidará os 
juizes a se pronunciarem sobre as ques-
tões preliminares e o mérito da causa, 
votando em primeiro lugar o Juiz toga-
do; depois, os juizes militares, por or-
dem inversa de hierarquia, e finalmente 
o presidente. 

C) Quando, pela diversidade de vo-
tos, não se puder constituir maioria para 
a aplicação da pena, entenderse-á que 
o juiz que tiver votado por pena maior, 
ou mais grave, terá virtualmente votado 
por pena imediatamente menor ou me-
nos grave. 

D) A desclassificação de crime capi-
tulado na denúncia pode ser operada 
pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem 
manifestação neste sentido do Ministé-
rio Público Militar nas alegações finais, 
desde quando importe em beneficio 
para o réu e não conste da matéria fá-
tica, 

E) O Conselho de Justiça não poderá 
proferir sentença condenatória por fato 
articulado na denúncia se o Ministério 
Público houver opinado pela absolvição 
em alegações finais, nem reconhecer 
agravante objetiva que não tenha sido 
arguida. 

22. (Marinha - 2020 - Quadro Téc-
nico - Primeiro Tenente - Direito) 

De acordo com o Código Penal Mili-
tar, assinale a opção correta. 

A) A sentença definitiva de conde-
nação à morte é comunicada, logo que 
passe em julgado, ao Presidente da Re-
pública, e não pode ser executada senão 
depois de dez dias após a comunicação. 

B) Se a pena de morte é imposta em 
zona de operações de guerra, não pode 

ser imediatamente executada, sendo 
necessária a comunicação ao Presidente 
da República, quando o exigir o interes-
se da ordem e da disciplina militar. 

C) Aos crimes praticados em tempo 
de guerra, salvo disposição especial, 
aplicam-se as penas cominadas para o 
tempo de paz, com o aumento de meta-
de. 

D) O tempo de guerra, para os efeitos 
da aplicação da lei penai militar, começa 
com a declaração ou o reconhecimento 
do estado de guerra, ou com o decreto 
de mobilização, se nele estiver compreen-
dido aquele reconhecimento; e termina 
quando celebrado o tratado de paz. 

E) Por crime militar praticado em tem-
po de guerra poderá o civil ficar sujeito a 
cumprir a pena, no todo ou em parte, em 
penitenciária militar, se, em beneficio da 
segurança nacional, assim o determinar a 
sentença. 

23. (IADES - 2021 - PM-PA - Soldado 
- Feminino) 

Com base nos procedimentos de bus-
ca, tendo em conta as disposições conti-
das no Código de Processo Penal Militar 
referente às medidas preventivas e asse-
curatórias, assinale a alternativa correta. 

A) A busca domiciliar não poderá ser 
realizada à noite, ainda que haja consenti-
mento expresso do morador. 

B) Não se compreende, no termo casa, 
aposento ocupado de habitação coletiva. 

C) O termo casa compreende taverna, 
boate, casa de jogo e outras do mesmo 
gênero. 

D) Proceder-se-á à busca domiciliar 
quando fundadas razões a autorizem para 
prender criminosos. 

E) A revista pessoal necessita de man-
dado quando feita no ato de captura de 
pessoa que deve ser presa. 

24. (IADES - 2021 - PM-PA - Soldado 
- Feminino) 

No que se refere à competência da Jus-
tiça Militar Estadual, assinale a alternativa 
correta. 

A) Compete aos juízes de direito do juí-
zo militar da Justiça Militar Estadual pro-
cessar e julgar, singularmente, os crimes 
militares cometidos por civis. 

B) Compete ao Conselho de Justiça, 
sob a presidência de juiz de direito, pro-
cessar e julgar as ações judiciais contra 
atos disciplinares militares. 

C) Compete à Justiça Militar Estadual 
processar e julgar os militares dos esta-
dos, nos crimes militares definidos em lei.

D) Compete ao Conselho de Justiça, 
sob a presidência do militar de maior pos-
to, decidir a respeito da perda do posto 
e da patente dos oficiais. 

E) Compete aos juízes de direito do 
juízo militar da Justiça Militar Estadual 
decidir a respeito da perda da gradua-
ção das praças. 

25. (IADES - 2021 - PM-PA - Soldado 
- Feminino) 

Tendo em vista as disposições constan-
tes do Código de Processo Penal Militar, 
assinale a alternativa correta. 

A) A menagem somente poderá ser 
concedida nas hipóteses de ocorrência de 
crime militar de deserção. 

B) A menagem somente poderá ser 
concedida nas hipóteses de ocorrência de 
crime militar de abandono de posto. 

C) A menagem somente poderá ser 
concedida nas hipóteses de ocorrência de 
crime militar de insubmissão. 

D) Não se concede menagem a réu ou 
a indiciado civil. 

E) A menagem poderá ser concedida 
pelo juiz nos crimes cujo máximo da pena 
privativa da liberdade não exceda a qua-
tro anos, tendo-se, porém, em atenção à 
natureza do crime e os antecedentes do 
acusado. 

26. (IADES - 2021 - PM-PA - Soldado 
- Feminino) 

A respeito do inquérito policial militar 
(IPM), assinale a alternativa correta. 

A) O IPM consiste em apuração sumá-
ria de fato, o qual, legalmente, represente 
crime militar e de sua autoria. 

B) O IPM é um procedimento investiga-
tório sigiloso, ao qual não pode ter acesso 
o indiciado, que sequer pode constituir 
advogado ou defensor. 

C) O IPM tem o caráter de instrução 
definitiva. 

D) Quando de uma sindicância feita no 
âmbito da Administração Militar resulte 
em indício de existência de infração penal 
militar, não será mais possível a instaura-
ção do IPM, sendo cabível apenas a medi-
da disciplinar. 

E) É vedado ao encarregado do IPM so-
licitar do procurador-geral a indicação de 
procurador que lhe dê assistência. 

27. (IADES - 2021 - PM-PA - Soldado 
- Feminino) 

Uma das penas principais previstas 
pelo Código Penal Militar é a 

A) multa, em valor superior a um salá-
rio mínimo. 

B) morte, executada por enforcamento. 
C) suspensão dos direito políticos. 
D) reclusão. 
E) exclusão das Forças Armadas. 

28. (IADES - 2021 - PM-PA - Soldado 
- Feminino) 

Em relação aos crimes contra a Admi-
nistração Militar, o Código Penal Militar 
prevê o crime militar de prevaricação, 
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o qual se caracteriza quando o agente 
pratica a conduta de 

A) retardar ou deixar de praticar, in-
devidamente, ato de ofício, ou praticá-
-lo contra expressa disposição de lei, 
para satisfazer interesse ou sentimento 
pessoal. 

B) deixar o médico militar, no exercício 
da função, de denunciar à autoridade pú-
blica doença cuja notificação é compulsó-
ria. 

C) deixar de responsabilizar o subordi-
nado que comete infração no exercício do 
cargo ou, quando lhe faltar competência, 
não levar o fato ao conhecimento da au-
toridade competente. 

D) desobedecer a ordem legal de auto-
ridade militar. 

E) desacatar militar no exercício de fun-
ção de natureza militar ou em razão dela. 

29. (IADES - 2021 - PM-PA - Soldado 
- Feminino) 

De acordo com o Código Penal Militar, 
art. 149, inciso I, “reunirem-se militares 
agindo contra a ordem recebida de su-
perior, ou negando-se a cumpri-la” é uma 
das condutas que caracterizam o crime 
militar de 

A) violência contra superior. 
B) desrespeito a superior. 
C) resistência mediante ameaça ou vio-

lência. 
D) recusa de obediência. 
E) motim. 

30. (IADES - 2021 - PM-PA - Soldado 
- Feminino) 

Em relação ao crime militar, o Código 
Penal Militar 

A) define crime doloso como sendo 
aquele cometido pelo agente que deixa 
de empregar a cautela, a atenção ou a 
diligência ordinária, ou especial, a que es-
tava obrigado em face das circunstâncias, 
não prevê o resultado que podia prever 
ou, prevendo-o, supõe levianamente que 
poderia evitá-lo. 

B) trata da excepcionalidade do crime 
culposo, definindo que, salvo os casos 
expressos em lei, o agente somente será 
punido por fato previsto como crime caso 
o pratique dolosamente. 

C) não prevê punição para os crimes 
tentados. 

D) expressamente prevê, para a hipó-
tese do crime impossível, a aplicação da 
pena correspondente ao crime, diminuída 
de um a dois terços. 

E) afirma que não haverá crime quando 
o agente que pratica o fato quis o resulta-
do ou assumiu o risco de produzi-lo. 

31. (IADES - 2021 - PM-PA - Aspiran-
te da Polícia Militar) 

Em relação aos processos especiais 
de deserção de oficiais e de praças, em 

consonância com as disposições cons-
tantes do Código de Processo Penal Mi-
litar, assinale a alternativa correta 

A) O oficial desertor que se apresen-
tar ou for capturado deverá ser sub-
metido à inspeção de saúde e, quando 
julgado apto para o serviço militar, será 
reincluído. 

B) Consumada a deserção de oficial, 
será ele imediatamente excluído do ser-
viço ativo. 

C) O oficial desertor será agregado, 
permanecendo nessa situação ao se 
apresentar ou ser capturado, até deci-
são transitada em julgado 

D) O oficial desertor que, submetido 
à inspeção de saúde, for considerado 
incapaz, ficará isento do processo e da 
inclusão. 

E) Consumado o crime de deserção 
de praça sem estabilidade assegurada, 
a praça mais antiga da unidade lavrará o 
termo de deserção. 

32. (IADES - 2021 - PM-PA - Aspi-
rante da Polícia Militar) 

Quanto ao processo de crime de in-
submissão, conforme previsão contida 
no Código de Processo Penal Militar, as-
sinale a alternativa correta.

A) Recebido o termo de insubmissão 
e os documentos que o acompanham, 
o juiz-auditor determinará sua atuação 
e dará vista do processo ao Ministério 
Público Militar a fim de que, de imedia-
to, ofereça denúncia contra o réu, o qual 
será citado por edital, permanecendo 
revel até a sua apresentação ou captura 

B) Se o insubmisso for julgado in-
capaz em inspeção de saúde, será ele 
incluído apenas para fins de responder 
ao processo pelo crime militar de insub-
missão. 

C) Consumado o crime de insubmis-
são, o comandante, ou a autoridade 
correspondente, da unidade para que 
fora designado o insubmisso fará lavrar 
o termo de deserção. 

D) Consumada a insubmissão de pra-
ça especial ou praça sem estabilidade, 
será ela imediatamente excluída do ser-
viço ativo. 

E) O insubmisso que se apresentar ou 
for capturado terá o direito ao quartel 
por menagem e será submetido à ins-
peção de saúde. 

33. (IADES - 2021 - PM-PA - Aspi-
rante da Polícia Militar) 

No que concerne ao procedimento 
da busca domiciliar e da busca pessoal, 
com base no previsto no Código de Pro-
cesso Penal Militar, assinale a alternativa 
correta. 

A) Se o morador estiver presente, o 
executor da busca domiciliar, desde 
logo, entrará na casa arrombando-a. 

B) A busca em mulher será feita por 
outra mulher, se não importar retarda-
mento ou prejuízo da diligência. 

C) A busca pessoal consistirá na pro-
cura material portas adentro da casa. 

D) O termo “casa” compreende a ha-
bitação usada como local para a prática 
de infrações penais. 

E) A busca pessoal somente será rea-
lizada se a autoridade policial dispuser 
de mandado judicial que indique a pes-
soa a ser revistada. 

34. (IADES - 2021 - PM-PA - Aspi-
rante da Polícia Militar) 

Considere hipoteticamente que certo 
militar da ativa e sua prima civil planeja-
ram praticar o crime de estelionato con-
tra a Administração Militar. A civil lhe 
forneceria os respectivos dados bancá-
rios enquanto o militar, que trabalhava 
na Seção de Inativos e Pensionistas da 
Administração Militar, implantaria essa 
prima como beneficiária de pensão de 
um falecido militar. Assim o fizeram e, 
durante oito meses, a civil recebeu, em 
sua conta, mensalmente R$ 10 mil a títu-
lo de pensão, dos quais transferia para a 
conta do militar da ativa R$ 5 mil. Dessa 
maneira, ambos obtiveram vantagem ilí-
cita, mantendo a Administração Militar 
em erro, até que a Corporação desco-
briu a ocorrência do crime, bem como a 
autoria e a materialidade delitivas. 

Nessa situação hipotética e tendo em 
vista a competência prevista para a Jus-
tiça Militar Estadual e para a Justiça Mili-
tar da União, é correto afirmar que, caso 
os fatos narrados tivessem sido pratica-
dos por militar 

A) estadual contra a Administração Po-
licial Militar, a Justiça Militar Estadual seria 
competente para processar e julgar tanto 
a civil quanto o militar da ativa pela práti-
ca de crime militar definido em lei. 

B) estadual contra a Administração 
Policial Militar, o juiz de Direito do Juízo 
Militar da Justiça Militar Estadual seria 
competente para processar e julgar a ci-
vil pela prática de crime militar definido 
em lei. 

C) do Exército contra a Administração 
Militar do Exército, a Justiça Comum Fe-
deral seria competente para processar e 
julgar tanto a civil quanto o militar da 
ativa pela prática de crime militar defi-
nido em lei. 

D) estadual contra a Administração 
Policial Militar, a Justiça Militar Estadual 
seria competente para processar e jul-
gar o militar da ativa pela prática de cri-
me militar definido em lei. 

E) do Exército contra a Administração 
Militar do Exército, a Justiça Militar da 
União seria competente para processar 
e julgar o militar da ativa, mas não a civil, 
pela prática de crime militar. 
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35. (IADES - 2021 - PM-PA - Aspi-
rante da Polícia Militar) 

Em relação a juiz, a auxiliares e a par-
tes do processo, de acordo com as dis-
posições do Código de Processo Penal 
Militar, assinale a alternativa correta. 

A) A suspeição não poderá ser decla-
rada e nem reconhecida quando a parte 
injuriar o juiz ou, de propósito, der mo-
tivo para criá-la. 

B) O juiz dar-se-á por suspeito e, se o 
não fizer, poderá ser recusado por qual-
quer das partes no processo em que seu 
cônjuge tiver atuado como advogado. 

C) O juiz é considerado impedido de 
exercer jurisdição no processo em que 
for amigo íntimo ou inimigo de qual-
quer das partes. 

D) Os peritos e intérpretes serão de 
nomeação do juiz obrigatoriamente en-
tre oficiais da ativa, razão pela qual não 
necessitam prestar compromisso de de-
sempenhar a função com obediência à 
disciplina judiciária. 

E) No Processo Penal Militar, não há 
previsão de hipóteses de impedimento 
ou suspeição de membros do Ministério 
Público, porque eles constituem órgão 
de acusação. 

36. (IADES - 2021 - PM-PA - Aspi-
rante da Polícia Militar) 

No que se refere à Polícia Judiciária 
Militar e ao inquérito policial militar, 
tendo em vista as disposições do Códi-
go de Processo Penal Militar, assinale a 
alternativa correta. 

A) Aos militares das Forças Armadas 
investigados em inquéritos policiais, 
cujo objeto for a investigação de fatos 
relacionados ao uso da força letal, prati-
cados no exercício profissional em mis-
sões de garantia da lei e da ordem, não 
se aplica a obrigatoriedade da citação a 
respeito da instauração do procedimen-
to investigatório. 

B) Compete à Polícia Judiciária Militar 
apurar os crimes militares, bem como os 
que, por lei especial, estão sujeitos à ju-
risdição militar, e sua autoria. 

C) O inquérito policial militar tem o 
caráter de instrução provisória, inclusive 
exames, perícias e avaliações realizados 
regularmente no curso do inquérito por 
peritos idôneos e com obediência às 
formalidades previstas no Código de 
Processo Penal Militar. 

D) Os autos do inquérito serão re-
metidos pelo encarregado ao Ministério 
Público Militar, órgão ao qual compete 
oferecer a denúncia ou ordenar o seu 
arquivamento, caso em que encaminha-
rá os autos para a instância de revisão 
ministerial para fins de homologação, 
na forma da lei.

E) Quando o indiciado em inquérito 
policial militar for oficial da reserva ou 

reformado, prevalece, para a delegação 
do exercício da Polícia Judiciária Militar, 
que a designação recaia obrigatoria-
mente sobre oficial do mesmo posto, 
desde que mais antigo. 

37. (IADES - 2021 - PM-PA - Aspi-
rante da Polícia Militar) 

A respeito da denúncia a ser ofereci-
da pelo Ministério Público Militar, com 
base nas disposições contidas no Códi-
go de Processo Penal Militar, assinale a 
alternativa correta. 

A) Se já estiver extinta a punibilidade, 
o juiz, antes de rejeitar a denúncia, man-
dará que o órgão do Ministério Público, 
dentro do prazo de três dias, faça preen-
cher os demais requisitos da denúncia. 

B) Deverá ser oferecida sem a apre-
sentação de rol de testemunhas. 

C) O prazo para o oferecimento da 
denúncia poderá, por despacho do juiz, 
ser prorrogado ao dobro; ou ao triplo, 
em caso excepcional e se o acusado não 
estiver preso. 

D) Se o acusado estiver preso, deve 
ser oferecida denúncia dentro do prazo 
de 15 dias, contados da data do recebi-
mento dos autos para aquele fim. 

E) No caso de incompetência do juiz, 
a rejeição da denúncia não obstará o 
exercício da ação penal, desde que pro-
movida por acusador legítimo a quem 
o juiz determinará a apresentação dos 
autos. 

38. (IADES - 2021 - PM-PA - Aspirante 
da Polícia Militar) 

Quanto à ação penal militar e ao seu 
exercício, considerando as disposições 
constantes do Código de Processo Pe-
nal Militar, assinale a alternativa correta. 

A) A ação penal é pública e somente 
pode ser promovida por denúncia do 
Ministério Público Militar. 

B) É vedado a qualquer pessoa pro-
vocar a iniciativa do Ministério Público, 
dando-lhe informações referentes a fato 
que constitua crime militar e sua auto-
ria, e indicando-lhe os elementos de 
convicção 

C) A denúncia será obrigatoriamente 
antecedida pela instauração de inquéri-
to policial militar, mediante portaria da 
autoridade de polícia judiciária militar 
ou de delegado de polícia civil. 

D) A ação penal é pública, razão pela 
qual inexiste a previsão de requisição 
por parte do governo para instauração 
da ação penal para qualquer crime mi-
litar. 

E) Apresentada a denúncia, o Minis-
tério Público poderá se retratar e desistir 
da ação penal. 

39. (IADES - 2021 - PM-PA - Aspi-
rante da Polícia Militar) 

O Código Penal Militar prevê, no art. 
89, a possibilidade da concessão do li-
vramento condicional para o condena-
do à pena de reclusão ou de detenção 
por tempo 

A) igual ou superior a dois anos, des-
de que tenha cumprido mais de um ter-
ço da pena, se não for reincidente em 
crime doloso e desde que tenha bons 
antecedentes. 

B) inferior a dois anos, desde que te-
nha cumprido dois terços da pena, se 
reincidente. 

C) igual ou superior a dois anos, des-
de que tenha cumprido mais da metade, 
se reincidente em crime doloso. 

D) igual ou superior a dois anos, 
desde que tenha cumprido metade da 
pena, se primário. 

E) inferior a dois anos, desde que te-
nha cumprido um terço da pena, se pri-
mário. 

40. (IADES - 2021 - PM-PA - Aspi-
rante da Polícia Militar) 

O Código Penal Militar, em relação ao 
estado de necessidade, adota a teoria 
diferenciadora, prevendo expressamen-
te tanto a figura do estado de necessi-
dade como excludente de culpabilidade 
quanto o estado de necessidade como 
excludente de crime. Considera-se em 
estado de necessidade excludente de 
culpabilidade aquele 

A) que, pratica o fato para preservar 
direito seu ou alheio, de perigo certo 
e atual, que não provocou, nem podia 
de outro modo evitar, desde que o mal 
causado, por sua natureza e importân-
cia, seja consideravelmente inferior ao 
mal evitado, e o agente não seja legal-
mente obrigado a arrostar o perigo. 

B) que, para proteger direito próprio 
ou de pessoa a quem está ligado por 
estreitas relações de parentesco ou afei-
ção, contra perigo certo e atual, que não 
provocou, nem podia de outro modo 
evitar, sacrifica direito alheio, ainda 
quando superior ao direito protegido, 
desde que não lhe seja razoavelmente 
exigível conduta diversa. 

C) que, por erro de percepção ou no 
uso dos meios de execução, ou outro 
acidente, atingir uma pessoa em vez de 
outra, o qual responderá como se tives-
se praticado o crime contra aquela que 
realmente pretendia atingir. 

D) que, usando moderadamente dos 
meios necessários, repele injusta agres-
são, atual ou iminente, a direito seu ou 
de outrem. 

E) que, por doença mental ou de-
senvolvimento mental incompleto ou 
retardado, seja, ao tempo da ação ou 
da omissão, inteiramente incapaz de 
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entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse en-
tendimento. 

41. (IADES - 2021 - PM-PA - Aspi-
rante da Polícia Militar) 

De acordo com o art. 9° do Código 
Penal Militar, são crimes militares em 
tempo de paz todos os previstos na(o) 

A) legislação comum, quando pra-
ticados por militares da reserva contra 
civis, fora de área sob administração mi-
litar 

B) legislação comum, quando prati-
cados por militares reformados contra 
civis. 

C) legislação comum, quando prati-
cados por civis contra militares da reser-
va ou reformados. 

D) legislação comum, que não aten-
tem contra as instituições militares, pra-
ticados por civil contra militar da ativa, 
ainda que a circunstância de militar da 
ativa da vítima seja ignorada pelo agen-
te criminoso. 

E) Código Penal Militar, quando de-
finidos de modo diverso na lei penal 
comum, ou nela não previstos, qualquer 
que seja o agente, salvo disposição es-
pecial. 

42. (IADES - 2021 - PM-PA - Aspi-
rante da Polícia Militar) 

No que se refere às penas acessórias 
previstas no Código Penal Militar, assi-
nale a alternativa correta. 

A) A pena acessória de confisco dos 
instrumentos e dos produtos do crime é 
aplicada nos casos de bens cujo fabrico, 
alienação ou uso constituam fato ilícito. 

B) A pena acessória de interdição de 
estabelecimento comercial ou industrial, 
ou de sociedade ou associação, pode 
ser decretada por tempo não inferior a 
15 dias, nem superior a seis meses.

C) A perda de posto e patente resulta 
da condenação à pena privativa de liber-
dade por tempo superior a dois anos, e 
importa a perda das condecorações. 

D) A condenação do oficial à pena 
privativa de liberdade, por tempo supe-
rior a dois anos, importa sua exclusão 
das Forças Armadas. 

E) Fica sujeito à declaração de indig-
nidade para o oficialato o militar con-
denado, qualquer que seja a pena, pelo 
crime militar de deserção. 

43. (IADES - 2021 - PM-PA - Aspi-
rante da Polícia Militar) 

Uma das causas extintivas da punibi-
lidade, previstas no Código Penal Mili-
tar, é a (o) 

A) restituição imediata da coisa no 
furto de uso 

B) ressarcimento do dano causado 
no furto simples, antes de instaurada a 
ação penal. 

C) ressarcimento do dano, no pecu-
lato culposo. 

D) ressarcimento do dano, no estelio-
nato. 

E) restituição da coisa ao seu dono ou 
a reparação do dano causado na recep-
tação. 

44. (IADES - 2021 - PM-PA - Aspi-
rante da Polícia Militar) 

A respeito da pena principal de refor-
ma, o Código Penal Militar prevê que ela 

A) será convertida em pena de prisão 
e cumprida em estabelecimento penal 
militar, quando não cabível a suspensão 
condicional. 

B) sujeita o condenado à situação de 
inatividade, não podendo perceber mais 
de um 25 avos do soldo, por ano de ser-
viço, nem receber importância superior 
à do soldo. 

C) sujeita o condenado ao cumprimen-
to da pena aplicada pela Justiça Militar em 
estabelecimento prisional civil, ficando ele 
sujeito ao regime conforme a legislação 
penal comum, de cujos benefícios e con-
cessões também poderá gozar. 

D) sujeita o condenado a permanecer 
no recinto da unidade, sem prejuízo da 
instrução militar 

E) sujeita o condenado à agregação, 
ao afastamento, ao licenciamento ou à 
disponibilidade, pelo tempo fixado na 
sentença, sem prejuízo do seu compa-
recimento regular à sede do serviço. 

45. (IADES - 2021 - PM-PA - Aspi-
rante da Polícia Militar) 

Trata-se de caso assimilado de deser-
ção, conforme previsto no art. 188 do 
Código Penal Militar, a conduta do 

A) militar preso por evadir-se usando 
de violência contra a pessoa. 

B) militar que deixa de se apresentar 
no momento da partida do navio ou da 
aeronave, de que é tripulante, ou do 
deslocamento da unidade ou força em 
que serve. 

C) oficial que deixa de proceder con-
tra desertor, sabendo, ou devendo sa-
ber, encontrar-se entre os seus coman-
dados 

D) militar que deixa de se apresentar 
à incorporação, dentro do prazo que lhe 
foi marcado ou, apresentando-se, au-
sentar-se antes do ato oficial de incor-
poração. 

E) militar que não se apresenta no lu-
gar designado, dentro de oito dias, fin-
do o prazo de trânsito ou de férias. 

46. (IADES - 2021 - PM-PA - Aspi-
rante da Polícia Militar) 

Segundo o Código Penal Militar, o 
crime militar de falsidade ideológica ca-
racteriza-se quando o agente pratica a 
conduta de 

A) atestar ou certificar falsamente, 
em razão de função, ou profissão, fato 
ou circunstância que habilite alguém a 
obter cargo, posto ou função, ou isen-
ção de ônus ou de serviço, ou qualquer 
outra vantagem, desde que o fato aten-
te contra a administração ou o serviço 
militar. 

B) falsificar, no todo ou em parte, do-
cumento público ou particular, ou alte-
rar documento verdadeiro, desde que o 
fato atente contra a administração ou o 
serviço militar. 

C) omitir, em documento público ou 
particular, declaração que dele devia 
constar, ou nele inserir ou fazer inserir 
declaração falsa ou diversa da que de-
via ser escrita, com o fim de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a ver-
dade referente a fato juridicamente re-
levante, desde que o fato atente contra 
a administração ou o serviço militar 

D) destruir, suprimir ou ocultar, em 
benefício próprio ou de outrem, ou em 
prejuízo alheio, documento verdadeiro, 
de que não podia dispor, desde que o 
fato atente contra a administração ou o 
serviço militar. 

E) usar, como próprio, documento de 
identidade alheia, ou de qualquer licen-
ça ou privilégio em favor de outrem, ou 
ceder a outrem documento próprio da 
mesma natureza, para que dele se utili-
ze, desde que o fato atente contra a ad-
ministração ou o serviço militar. 

47. (Aeronáutica - 2020 - CIAAR - 
Primeiro Tenente - Serviços Juridicos) 

O inquérito policial militar é a apu-
ração sumária de fato, que, nos termos 
legais, configure crime militar e de sua 
autoria. Tem o caráter de instrução pro-
visória, cuja finalidade precípua é a de 
ministrar elementos necessários à pro-
positura da ação penal. 

Informe se é verdadeiro (V) ou falso 
(F) o que se afirma a seguir. 

( ) O inquérito é iniciado mediante 
portaria, de ofício, pela autoridade mi-
litar em cujo âmbito de jurisdição ou 
comando haja ocorrido a infração penal, 
atendida a hierarquia do infrator. 

( ) O Ministério Público não pode re-
quisitar início de inquérito policial militar 
mediante portaria, mas poderá requerer 
o arquivamento dos autos, se entender 
inadequada a instauração do inquérito. 

( ) O arquivamento de inquérito não 
obsta a instauração de outro, se novas 
provas aparecerem em relação ao fato, 
ao indiciado ou a terceira pessoa, mes-
mo já tendo sido o caso julgado, res-
salvado apenas os casos de extinção da 
punibilidade. 

( ) O encarregado do inquérito será, 
sempre que possível, oficial de posto 
não inferior ao de capitão ou capitão-
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-tenente; e, em se tratando de infração 
penal contra a segurança nacional, sê-
-lo-á, sempre que possível, oficial supe-
rior, atendida, em cada caso, a sua hie-
rarquia, se oficial o indiciado. 

A sequência correta é 
A) (F); (F); (V); (V). 
B) (V); (V); (F); (F). 
C) (V); (F); (F); (V). 
D) (F); (V); (V); (F).

48. (Aeronáutica - 2020 - CIAAR - 
Primeiro Tenente - Serviços Juridicos) 

De acordo com o Código Penal Mi-
litar, no que se refere à aplicação da lei 
penal militar, qual assertiva abaixo diz 
respeito diretamente à lei supressiva de 
incriminação? 

A) Não há crime sem lei anterior que 
o defina, nem pena sem prévia comina-
ção legal. 

B) A lei posterior que, de qualquer 
outro modo, favorece o agente, aplica-
-se retroativamente, ainda quando já te-
nha sobrevindo sentença condenatória 
irrecorrível. 

C) A lei posterior e a anterior devem 
ser consideradas separadamente, cada 
qual no conjunto de suas normas apli-
cáveis ao fato, para se reconhecer qual a 
mais favorável,. 

D) Ninguém pode ser punido por fato 
que lei posterior deixa de considerar cri-
me, cessando, em virtude dela, a pró-
pria vigência de sentença condenatória 
irrecorrível, salvo quanto aos efeitos de 
natureza civil. 

49. (Aeronáutica - 2020 - CIAAR - 
Primeiro Tenente - Serviços Juridicos) 

O DECRETO-LEI Nº 1.001, DE 21 DE 
OUTUBRO DE 1969, conhecido como 
Código Penal Militar trata da extinção da 
punibilidade. Extingue-se a punibilidade 
pela prescrição. A prescrição refere-se à 
ação penal ou à execução da pena. 

Quanto à pena de morte, a prescrição 
da ação penal, como regra geral, verifi-
ca-se em 

A) doze anos. 
B) vinte anos. 
C) trinta anos. 
D) dezesseis anos. 

50. (Aeronáutica - 2020 - CIAAR - 
Primeiro Tenente - Serviços Juridicos) 

O Desacato a superior é crime contra 
a administração militar e está tipifica-
do no art. 298 do Código Penal Militar 
como ofensa à dignidade ou ao decôro, 
procurando deprimir a autoridade do 
superior. 

Qual a pena imposta a este crime? 
A) Detenção, até dois anos, se o fato 

não constitui crime mais grave. 
B) Reclusão, até quatro anos, se o fato 

não constitui crime mais grave. 

C) Detenção, de seis meses a dois 
anos, se o fato não constitui outro crime. 

D) Reclusão, de dois a cinco anos, se 
o fato não constitui crime mais grave.

GABARITO

01 A 
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03 E 
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05 D 
06 B 
07 E 
08 D 
09 E 
10 B 
11 D 
12 B 
13 C 
14 E 
15 A 
16 C 
17 C 
18 D 
19 D 
20 C 
21 C 
22 E 
23 D 
24 C 
25 E 
26 A 
27 D 
28 A 
29 E 
30 B 
31 C 
32 E 
33 B 
34 D 
35 A 
36 B 
37 C 
38 A 
39 D 
40 B 
41 E 
42 C 
43 C 
44 B 

45 E 
46 C 
47 C 
48 D 
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DIREITO PROCESSUAL PENAL

01. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

Tramita no âmbito interno da Polícia 
Civil do Estado do Rio Grande do Nor-
te processo administrativo disciplinar 
(PAD) que apura eventual falta funcional 
praticada por certo delegado de polícia. 
Durante a instrução do PAD, foi verifi-
cada pela autoridade competente que o 
conduz a necessidade de obtenção de 
prova emprestada, consistente em in-
terceptação telefônica realizada no bojo 
de processo criminal. De acordo com a 
jurisprudência dos Tribunais Superiores, 
o compartilhamento de prova pretendi-
do é: 

A) inviável, pois a Constituição da Re-
pública de 1988 prevê que é inviolável 
o sigilo da correspondência e das co-
municações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas; 

B) inviável, pois a Constituição da Re-
pública de 1988 prevê que a intercepta-
ção telefônica somente pode ser utiliza-
da para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal; 

C) viável, desde que devidamente au-
torizada pelo juízo criminal competente 
e respeitados os princípios do contradi-
tório e da ampla defesa; 

D) viável, independentemente de 
prévia autorização pelo juízo criminal, 
porque, uma vez produzida, a prova 
pertence ao Estado que é uno; 

E) inviável, pois a Constituição da 
República de 1988 prevê que a inter-
ceptação telefônica somente pode ser 
produzida no âmbito de investigação e 
processo criminal ou ação de improbi-
dade administrativa. 

02. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

A fim de obter informações sobre o 
funcionamento e identificar os demais 
integrantes de organização estrutural-
mente ordenada, contendo ao menos 
cinco membros, que praticava crimes de 
roubo de carga dentro do Estado do Rio 
Grande do Norte, a autoridade policial 
decidiu infiltrar um agente na referi-
da organização. Diante de indícios que 
comprovavam as infrações e inexistindo 
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outros meios para produção da referida 
prova, a realização de tal técnica de in-
vestigação por representação do dele-
gado de polícia, prevista na Lei de Crime 
Organizado: 

A) será admitida, podendo ser reali-
zada por prazo indeterminado; 

B) não será admitida, pois o delegado 
de polícia não possui legitimidade para 
representação; 

C) será admitida, respondendo o 
agente infiltrado por eventuais excessos 
praticados com desvio de finalidade da 
investigação; 

D) será admitida, somente podendo 
o agente infiltrado abandonar a investi-
gação mediante autorização judicial; 

E) não será admitida, pois a ausência 
de caráter transnacional da infração afasta 
a aplicação da Lei de Crime Organizado. 

03. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

Aberto inquérito para apurar a prá-
tica do crime de roubo majorado pela 
restrição da liberdade da vítima, na for-
ma do Art. 157, §2º, V, do Código Penal, 
praticado em 05/01/2021, a autoridade 
policial, presentes fundados indícios de 
autoria, entendeu ser imprescindível 
às investigações a decretação da pri-
são temporária do indiciado Henrique, 
ainda que esse possua residência fixa. 
Diante da situação apresentada, a prisão 
temporária do agente: 

A) poderá ser decretada pelo juiz, 
ainda que de ofício, pelo prazo inicial 
máximo de cinco dias; 

B) poderá ser decretada pelo juiz, 
mediante representação, pelo prazo ini-
cial de trinta dias; 

C) não poderá ser decretada, por não 
se tratar de crime hediondo ou previsto 
no rol da legislação aplicável; 

D) não poderá ser decretada pelo juiz, 
pois o acusado possui residência fixa; 

E) poderá ser decretada pelo juiz, por 
representação do delegado, dispensada 
a manifestação do Ministério Público. 

04. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

A Lei nº 9.099/1995 dispõe sobre os 
Juizados Especiais Criminais, próprios 
para o julgamento dos delitos de me-
nor potencial ofensivo, prevendo regra-
mento e institutos próprios. De acordo 
com a referida legislação e outras sub-
sequentes: 

A) os crimes de menor potencial 
ofensivo sempre serão julgados no Jui-
zado Especial Criminal; 

B) caberá recurso de apelação contra 
a decisão que rejeitar a denúncia; 

C) não será possível a suspensão con-
dicional do processo quando não ofere-
cida ou aceita a transação penal; 

D) a sentença deverá, obrigatoria-
mente,conter relatório, fundamentação 
e parte dispositiva; 

E) consideram-se infrações de menor 
potencial ofensivo aquelas em que ape-
na máxima não é superior a dois anos e 
não possuem a elementar violência ou 
grave ameaça à pessoa. 

05. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

A Lei nº 12.850/2013 define o crime 
de organização criminosa e dispõe so-
bre a investigação criminal e os meios 
de obtenção da prova. Tal diploma legal 
estabelece que: 

A) a intervenção policial poderá ser 
retardada, mediante ação controlada, 
reclamando prévia autorização judicial; 

B) a infiltração de agentes exige pré-
via autorização judicial, assim como oi-
tiva do Ministério Público em caso de 
representação da autoridade policial; 

C) poderá ser realizada colaboração 
premiada, participando das negociações 
do acordo o juiz, o Ministério Público e 
o acusado assistido por advogado; 

D) o sigilo da investigação poderá ser 
determinado pela autoridade policial 
para garantia da celeridade e eficácia 
das diligências investigatórias, impedin-
do, nessa hipótese, acesso da defesa aos 
elementos produzidos; 

E) o crime de organização criminosa 
se configura quando quatro ou mais 
pessoas se associam de forma estrutu-
rada e com divisão de tarefas para a prá-
tica de crimes que exijam pena mínima 
igual ou superior a quatro anos.

06. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

Noeli compareceu à delegacia de po-
lícia para registrar boletim de ocorrên-
cia contra seu companheiro Erson pelo 
crime de ameaça. Após chegar em casa, 
Noeli ouve pedido de desculpa de seu 
companheiro e apelos para que desista 
da representação. Considerando o dis-
posto na legislação aplicável, quanto à 
possibilidade de retratação da represen-
tação apresentada, Noeli: 

A) não poderá desistir da representa-
ção, por tratar-se de ação pública; 

B) poderá se retratar perante a au-
toridade policial até o oferecimento da 
denúncia; 

C) poderá se retratar perante o juiz, 
em audiência especial, até o recebimen-
to da denúncia; 

D) poderá se retratar perante o juiz 
ou a autoridade policial até a sentença; 

E) não poderá se retratar após o ofe-
recimento da denúncia, ainda que na 
presença do juiz e acompanhada de ad-
vogado. 

07. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

Em 28/11/2020, foi aberto inquérito 
policial para investigar a prática do cri-
me de comércio ilegal de armas por par-
te de Flávio. No curso da investigação, 
foram obtidos indícios veementes de 
que Flávio adquiriu um imóvel com o di-
nheiro proveniente do crime, posterior-
mente alienado a seu sogro. Sendo esse 
o único bem que constava em nome do 
investigado antes da alienação, o seu 
sequestro: 

A) não poderá ser requerido pela au-
toridade policial ao juiz, pois o bem já se 
encontra em nome de terceiro; 

B) poderá ser requerido pela autori-
dade policial ao juiz, mesmo antes do 
oferecimento da denúncia; 

C) não poderá ser requerido pela au-
toridade policial ao juiz, por se tratar de 
bem imóvel; 

D) poderá ser requerido pela autori-
dade policial ao juiz, sem a possibilidade 
de oposição de embargos de terceiro; 

E) não poderá ser requerido pela au-
toridade policial ao juiz, dado não haver 
condenação a demonstrar a prova efeti-
va da proveniência ilícita do bem. 

08. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

Ao sair de sua casa, em 17/05/2020, 
Miriam foi surpreendida por faixa anôni-
ma estendida na via pública com diver-
sas ofensas à sua honra. Diante da hu-
milhação sofrida, Miriam deixou o país 
e foi morar no exterior sem se interessar 
em descobrir o responsável pelos fatos. 
Em 03/01/2021, Miriam recebeu mensa-
gem de Sandra, sua antiga vizinha, con-
fessando ser ela a autora das ofensas, 
bem como esclarecendo que informou 
os fatos ao delegado de polícia, em ra-
zão de seu arrependimento. Miriam 
entrou em contato com seu advogado, 
em 25/01/2021, para esclarecimentos 
jurídicos, informando que permanece 
no exterior. O advogado deverá esclare-
cer naquela data que o crime praticado 
seria de injúria, de ação penal privada, 
logo: 

A) a abertura do inquérito policial po-
derá ser determinada pela autoridade 
policial, diretamente, mas a ação penal 
depende da iniciativa da vítima; 

B) a abertura do inquérito policial não 
poderá ser determinada pela autoridade 
policial nem requerida por Miriam, pois 
operou-se o prazo prescricional para re-
presentação; 

C) a queixa-crime poderá ser ofereci-
da por Miriam, mas, se através de pro-
curador, exigem-se poderes especiais; 

D) a inicial acusatória não poderá ser 
oferecida por Miriam, pois operou-se o 
prazo decadencial; 
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E) a queixa-crime poderá ser ofere-
cida por Miriam, pessoalmente ou por 
procurador sem poderes especiais. 

09. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

Giovani foi preso em flagrante pela 
prática do crime de homicídio qualifi-
cado, sendo lavrado o auto de prisão 
respectivo em 18/12/2020. Consideran-
do que até o dia 22/12/2020 o preso, 
sem qualquer motivação idônea, ainda 
não havia sido apresentado ao juiz para 
realização de audiência de custódia, a 
prisão: 

A) será mantida, pois a realização da 
audiência de custódia é facultativa; 

B) tornou-se ilegal, devendo ser rela-
xada pelo delegado de polícia; 

C) será mantida, pois a audiência de 
custódia será dispensável quando tra-
tar-se de crime hediondo ou inafiançá-
vel; 

D) tornou-se ilegal, devendo ser rela-
xada pela autoridade judiciária compe-
tente; 

E) será mantida, pois a legislação vi-
gente não prevê a realização de audiên-
cia de custódia. 

10. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

No curso de inquérito policial, a au-
toridade policial indiciou Napoleão pela 
prática do crime de homicídio qualifi-
cado, em que pese os elementos de in-
formação colhidos demonstrassem de 
maneira clara que o investigado agiu 
em legítima defesa. Visando combater 
tal decisão e buscar o “trancamento” do 
inquérito policial, o advogado de Napo-
leão poderá: 

A) interpor recurso para o chefe de 
polícia; 

B) impetrar habeas corpus, sendo 
competente para julgamento um juiz de 
1º grau; 

C) impetrar habeas corpus, sendo com-
petente para julgamento o Tribunal de 
Justiça respectivo; 

D) interpor recurso em sentido estrito, 
sendo competente para julgamento um 
juiz de 1º grau; 

E) impetrar habeas corpus para análise 
pelo chefe de polícia. 

11. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

Após a expedição de mandado de bus-
ca e apreensão em determinado endere-
ço, policiais compareceram à residência 
de Antônio para apreender documentos 
referentes à investigação da prática do 
crime de lavagem de dinheiro. Os poli-
ciais nada encontraram na diligência, mas 
acharam uma conta de luz de outro en-
dereço em nome do investigado. Os poli-

ciais, então, se dirigiram imediatamente ao 
novo endereço,e, após tocarem a campai-
nha e não serem atendidos, arrombaram 
a porta do apartamento, na presença de 
um vizinho. No local, foram encontrados 
diversos documentos que demonstravam 
a prática do crime objeto da investigação. 
Considerando a legislação vigente, a pro-
va obtida será: 

A) válida, por tratar-se de encontro 
fortuito de provas; 

B) nula, pois a busca e apreensão 
sempre exige a presença física do mo-
rador; 

C) nula, pois, diante da ausência do 
morador, era indispensável para a vali-
dade a presença de duas testemunhas 
para o arrombamento do local; 

D) nula, pois realizada em local dis-
tinto daquele constante do mandado de 
busca e apreensão; 

E) válida, pois obtida em outro do-
micílio que comprovadamente também 
seria do investigado contra o qual defe-
rida a medida original. 

12. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

Policiais militares obtiveram a infor-
mação de que uma oficina mecânica 
agiria como desmanche de carros rou-
bados e que, naquela noite, receberia 
um determinado veículo que fora rou-
bado no dia anterior. Com essa informa-
ção, os policiais se dirigiram até o local 
de funcionamento da oficina e aguarda-
ram a chegada do referido veículo. Após 
o carro adentrar a oficina, os policiais 
invadiram o local e prenderam em fla-
grante os donos da oficina pelo crime 
de receptação qualificada. A situação 
apresentada trata da hipótese de: 

A) flagrante preparado, sendo legal; 
B) flagrante forjado, sendo ilegal; 
C) flagrante esperado, sendo legal; 
D) flagrante preparado, sendo ilegal; 
E) flagrante esperado, sendo ilegal. 

13. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

Lucas foi preso em flagrante na ci-
dade de Parnamirim após intensa per-
seguição policial. De acordo com o que 
consta do procedimento, Lucas praticou 
um crime de extorsão qualificada (pena: 
reclusão, de 6 a 12 anos, e multa) em 
Natal e, depois, utilizando-se dos mes-
mos instrumentos do crime, enquanto 
fugia dos agentes da lei em persegui-
ção, realizou mais dois crimes de furto 
simples (pena: reclusão, de 1 a 4 anos, e 
multa)e um de dano qualificado (pena: 
detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa)
em Parnamirim, onde veio a ser preso. 
Considerando apenas a situação narra-
da, será competente para julgamento o 
juízo criminal de: 

A) Natal em relação a todos os cri-
mes, em razão da conexão e pelo fato 
de a pena da extorsão ser mais alta; 

B) Parnamirim em relação a todos os 
delitos, pois, diante da conexão, preva-
lece o local da prisão em flagrante; 

C) Natal em relação ao crime de rou-
bo e Parnamirim em relação aos demais 
delitos, pois não há conexão na situação 
narrada; 

D) Parnamirim em relação a todos os 
delitos, pois, diante da conexão, preva-
lece o local da prática do maior número 
de infrações penais; 

E) Natal em relação ao crime de rou-
bo e Parnamirim em relação aos demais 
delitos, pois, apesar da conexão, deve 
ocorrer separação pela diferença terri-
torial dos fatos. 

14. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

No curso de investigação criminal 
para apurar a prática de crime sexual 
por parte de Adonis, a autoridade po-
licial notou que o investigado apresen-
tava sinais de insanidade mental. Nesse 
sentido, havendo dúvida sobre a inte-
gridade mental de Adonis, a instauração 
de incidente de insanidade mental: 

A) não poderá ser determinada na 
fase de inquérito, pois incabível nesse 
momento; 

B) poderá ser determinada na fase de 
inquérito diretamente pelo delegado de 
polícia, de ofício; 

C) poderá ser determinada na fase de 
inquérito pelo juiz, mediante representa-
ção do delegado de polícia; 

D) poderá ser determinada na fase de 
inquérito diretamente pelo delegado de 
polícia, mediante requerimento da parte; 

E) poderá ser determinada na fase de 
inquérito pelo juiz, de ofício ou a requeri-
mento da parte ou representação do de-
legado de polícia, devendo a autoridade 
policial nomear curador ao investigado. 

15. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

Mendel foi preso em flagrante pela 
prática do crime de furto, punível com 
pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, 
constando de sua folha de antecedentes 
criminais diversos outros processos pela 
prática de delitos da mesma natureza. 
Após Mendel ser apresentado à autorida-
de policial, o delegado de polícia: 

A) poderá conceder liberdade provisó-
ria com ou sem fiança; 

B) poderá arbitrar fiança, cumulada 
com outras medidas cautelares alternati-
vas; 

C) poderá arbitrar fiança e deixar de 
lavrar o auto de prisão em flagrante, 
diante da pena máxima em abstrato do 
delito; 
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D) poderá deixar de arbitrar fiança, 
caso presentes requisitos que autorizem 
a decretação da prisão preventiva; 

E) não poderá arbitrar fiança, em razão 
da pena máxima cominada ao delito. 

16. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

No curso de inquérito policial para 
investigar a prática de crime sexual, a 
autoridade policial entendeu necessária 
a realização de exame de DNA de Leo-
nardo, suspeito do delito, para colher 
informações sobre a sua autoria. Nesse 
sentido, a prova em questão: 

A) não poderá ser recusada por Leo-
nardo, diante da sua condição de in-
diciado, independentemente de exigir 
comportamento ativo ou passivo; 

B) poderá ser realizada, independen-
temente da concordância de Leonardo, 
ainda que invasiva, mas exige decisão 
judicial prévia; 

C) poderá ser recusada por Leonardo 
no curso do inquérito policial, mas não 
no curso de processo judicial; 

D) poderá ser realizada sobre mate-
rial descartado por Leonardo, indepen-
dentemente de sua concordância; 

E) poderá ser realizada independen-
temente da concordância de Leonardo, 
ainda que exija comportamento ativo 
do agente, desde que sujeita ao contra-
ditório e ampla defesa.

17. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

No curso de inquérito, a autoridade 
policial intimou Pedro a, na qualidade 
de testemunha, prestar informações so-
bre determinado fato delituoso. Na con-
dição de testemunha, Pedro: 

A) não estará obrigado a comparecer 
à delegacia para prestar informações, 
tendo em vista a ausência de poder da 
autoridade policial para tal intimação; 

B) estará obrigado a comparecer à 
delegacia e prestar informações com o 
dever legal de dizer a verdade, ainda 
que possua relação de parentesco em 
linha reta com o investigado; 

C) não estará obrigado a comparecer 
à delegacia, podendo se valer do direito 
ao silêncio, ainda que não tenha relação 
com os fatos; 

D) estará obrigado a comparecer à 
delegacia, mas, independentemente da 
relação com o investigado, não terá a 
obrigação legal de dizer a verdade,por 
ainda não haver denúncia; 

E) estará obrigado a comparecer à 
delegacia, mas não precisará responder 
às perguntas formuladas que puderem 
resultar em autoincriminação. 

18. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

Concluídas investigações de inquéri-
to policial, a autoridade policial indiciou 
Francisco, sem envolvimento anterior 
com o aparato policial ou judicial pela 
prática de crimes, como incurso nas san-
ções penais do delito de lesão corporal 
de natureza gravíssima (Art. 129, §2º, CP 
– pena: reclusão de 2 a 8 anos). Tendo 
Francisco confessado formal e circuns-
tancialmente a prática da infração penal 
na delegacia, o acordo de não persecu-
ção penal, no caso em tela:

A) poderá ser proposto pelo delega-
do, considerando a confissão e a pena 
mínima cominada ao delito; 

B) não poderá ser proposto, diante 
da natureza do delito imputado; 

C) não poderá ser proposto,pois a 
pena máxima cominada é superior a 
quatro anos; 

D) poderá ser proposto pelo órgão 
ministerial, mas não pelo delegado, 
considerando a pena cominada e a con-
fissão em sede policial; 

E) poderá ser proposto pelo órgão 
ministerial, mas não pelo delegado, e, 
havendo concordância do indiciado e 
de sua defesa técnica, independerá de 
homologação judicial. 

19. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

A autoridade policial recebeu de-
núncia anônima sobre a existência de 
um grupo que se destinava a praticar 
roubos a agências bancárias. Diante da 
notícia recebida, com base no entendi-
mento dos Tribunais Superiores, a auto-
ridade policial: 

A) terá discricionariedade para ins-
tauração ou não do inquérito policial; 

B) não poderá adotar qualquer medi-
da, por tratar-se de denúncia anônima; 

C) deverá realizar diligências prelimi-
nares para averiguação, antes de instau-
rar o inquérito policial; 

D) deverá instaurar imediatamente 
inquérito policial para apurar o fato; 

E) poderá dispensar o inquérito poli-
cial e encaminhar as informações rece-
bidas ao órgão ministerial para o ofere-
cimento imediato de denúncia. 

20. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

Após receber os autos de inquérito 
policial encaminhado pela autoridade 
policial, o promotor de justiça com atri-
buição para o caso verificou que não ha-
via indícios suficientes quanto à autoria 
e materialidade do delito, pois não fora 
realizada no curso do procedimento 
administrativo busca e apreensão que 
entendia imprescindível. Nesse sentido, 
o membro do órgão ministerial deverá: 

A) promover o arquivamento do in-
quérito, por tratar-se de hipótese de ab-
solvição sumária; 

B) requisitar à autoridade policial que 
realize, diretamente, a diligência de bus-
ca e apreensão pretendida; 

C) requerer ao juiz a realização de di-
ligência investigatória antes do ofereci-
mento da denúncia; 

D) oferecer a denúncia e, após, re-
querer ao juiz a realização de diligência 
investigatória; 

E) promover diretamente a realização 
da diligência investigatória. 

21. (FGV - 2021 - PC-RN - Delegado 
de Polícia Civil Substituto) 

O direito processual penal é regido 
por diversos princípios, dentre os quais 
o do nemo tenetur se detegere, pelo qual 
ninguém será obrigado a produzir prova 
contra si mesmo. Com base no princípio 
em questão e na jurisprudência dos Tri-
bunais Superiores: 

A) a atribuição de falsa identidade 
pelo suspeito ou investigado, ainda que 
em situação de autodefesa, configura 
fato típico; 

B) a recusa do investigado em prestar 
informações quando intimado em sede 
policial poderá justificar, por si só,o seu 
indiciamento pela autoridade policial; 

C) as provas que exijam comporta-
mento passivo do investigado não po-
derão ser produzidas sem sua concor-
dância; 

D) a alteração de cena do crime pelo 
agente não configura fraude processual; 

E) apenas o preso poderá valer-se do 
direito ao silêncio, não se estendendo 
tal proteção aos investigados. 

22. (FGV - 2021 - PC-RN - Agente 
e Escrivão) 

A Lei nº 9.296/1996 (Lei de Intercep-
tação Telefônica) disciplina o procedi-
mento de interceptação telefônica, tra-
tando-se de medida cautelar probatória. 

A referida medida: 
A) pode ser decretada pelo juiz, du-

rante o inquérito, de ofício ou após re-
presentação da autoridade policial, por 
prazo indeterminado se o crime for de 
natureza hedionda; 

B) não admite prorrogação, caso fixa-
da pelo prazo inicial de quinze dias; 

C) pode ser requerida e deferida di-
retamente pelo juiz com base exclusiva-
mente em denúncia anônima; 

D) pode ser deferida independente-
mente da espécie de sanção penal co-
minada ao crime investigado; 

E) não será admitida quando a prova 
puder ser feita por outros meios dispo-
níveis.
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23. (FGV - 2021 - PC-RN - Agente 
e Escrivão) 

Kevin foi preso pela prática do crime 
de lesão corporal grave (Art. 129, §1º, in-
ciso I, do CP), com pena de reclusão de 
1 a 5 anos. 

Considerando o crime praticado por 
Kevin, a fiança: 

A) não poderá ser fixada pela auto-
ridade policial, mas tão só pelo magis-
trado, pois relevante para tal definição 
a pena máxima prevista em abstrato e 
não a mínima; 

B) poderá ser fixada pela autoridade 
policial, em razão da pena mínima comi-
nada ao delito praticado; 

C) não poderá ser concedida em ne-
nhuma espécie, considerando a pena 
em abstrato do delito, ainda que não 
tenha natureza de crime hediondo; 

D) não poderá ser substituída, uma 
vez fixada, por liberdade provisória ou 
dispensada pelo magistrado, ainda que 
se trate de acusado economicamente 
pobre; 

E) não poderá ser concedida na de-
legacia nem em juízo, por tratar-se de 
crime equiparado a hediondo. 

24. (FGV - 2021 - PC-RN - Agente 
e Escrivão) 

Ao avistar policiais caminhando em 
sua direção, Alberto começou a correr 
no sentido oposto. Suspeitando da ati-
tude de Alberto, os policiais iniciaram 
perseguição e acabaram por capturá-lo, 
encontrando com ele um aparelho celu-
lar, que o agente confessou haver furta-
do de um transeunte momentos atrás. 
A vítima chegou ao local e reconheceu 
Alberto como autor do fato praticado 
vinte minutos antes. 

Considerando os fatos narrados, Al-
berto: 

A) poderá ser preso em flagrante, 
desde que tenha havido prévia repre-
sentação da vítima à autoridade policial, 
tendo direito a ser informado sobre o 
nome dos responsáveis por sua prisão; 

B) deverá ser preso pelos policiais ou 
poderá ser preso em flagrante por qual-
quer um do povo, sendo encaminhado 
à autoridade policial para lavratura do 
auto de prisão em flagrante; 

C) poderá ser preso, sendo desneces-
sária a apresentação de nota de culpa 
com o motivo da prisão diante da situa-
ção de flagrante; 

D) poderá ser preso, sendo desneces-
sária a comunicação aos seus familiares 
ou pessoa por ele indicada, por estar em 
flagrante delito; 

E) não poderá ser preso em flagran-
te, pois não estava cometendo o crime 
nem havia acabado de cometê-lo. 

25. (FGV - 2021 - PC-RN - Agente 
e Escrivão) 

De acordo com a doutrina, em que 
pese prevaleça no direito processual 
penal brasileiro o sistema acusatório, al-
gumas características típicas do sistema 
inquisitório ainda são encontradas disci-
plinadas no Código de Processo Penal, em 
especial sobre o tema prova. Em relação a 
tais aspectos, acerca do exame de corpo 
de delito, é correto afirmar que: 

A) o laudo deverá ser produzido por 
dois peritos oficiais ou, caso não disponí-
veis, três pessoas idôneas com curso su-
perior, de preferência na área relacionada; 

B) a sua realização poderá ser suprida 
pela confissão do acusado, ainda que o 
crime deixe vestígio; 

C) a prova testemunhal poderá su-
prir a falta do exame, caso este não seja 
possível por haverem desaparecido os 
vestígios; 

D) o laudo deve ser produzido por 
perito isento, não admitindo a formula-
ção de quesitos pelas partes; 

E) o juiz, diante da natureza de prova 
pericial, ficará adstrito ao laudo, não po-
dendo rejeitá-lo. 

26. (FGV - 2021 - PC-RN - Agente 
e Escrivão) 

Após instauração de inquérito policial 
para apurar a prática de crime de homi-
cídio, foi obtida a informação de que o 
veículo identificado por testemunhas 
como tendo sido utilizado pelo autor do 
delito encontrava-se estacionado na ga-
ragem de determinada residência. 

Sobre a busca e apreensão domiciliar 
do veículo, é correto afirmar que: 

A) exige prévia deflagração de ação 
penal; 

B) a presença física do morador é 
indispensável, ainda que exista ordem 
judicial; 

C) a medida poderá ser realizada no 
período noturno, caso haja consenti-
mento do morador; 

D) a coisa apreendida ficará sob custó-
dia do seu dono, que deverá apresentá-la 
à autoridade policial quando solicitada; 

E) o mandado, que é indispensável 
diante da ausência de flagrante, deverá 
mencionar o local da diligência, não sen-
do necessária a indicação do seu motivo. 

27. (FGV - 2021 - PC-RN - Agente 
e Escrivão) 

No curso de investigação policial, 
após a colheita dos elementos de infor-
mação, foi apurado que Robson prati-
cou o crime de homicídio contra Marce-
lo e que o agente planejava fugir do país 
para evitar responder pelo crime. 

Considerando o fato narrado, Robson 
poderá ser preso: 

A) em flagrante exclusivamente pela 
autoridade policial; 

B) em flagrante pela autoridade poli-
cial ou por qualquer do povo; 

C) preventivamente, por ordem da 
autoridade judiciária competente, que, 
contudo, não poderá decidir de ofício; 

D) temporariamente, de ofício ou 
após requerimento do Ministério Pú-
blico ou representação da autoridade 
policial; 

E) preventivamente, por ordem da 
autoridade policial responsável pelo in-
quérito ou por decisão judicial, de ofício 
ou a requerimento do Ministério Públi-
co. 

28. (FGV - 2021 - PC-RN - Agente 
e Escrivão) 

Nervosos após serem encaminhados à 
delegacia em razão de uma briga de rua, 
Kayke e Pedro, ambos com 18 anos, em 
comunhão de ações e desígnios, median-
te ameaça ao funcionário Arthur, que-
braram duas cadeiras que eram bens do 
patrimônio público. Após os ânimos se 
acalmarem, Arthur prestou declarações 
sobre o ocorrido. Afirmou ter interesse 
em ver Pedro responsabilizado criminal-
mente pelos seus atos, mas não Kayke, 
pois o reconheceu como jovem e pro-
missor jogador das categorias de base do 
time de futebol para o qual torcia. 

Considerando apenas as informações 
expostas, a autoridade policial, ao reco-
nhecer a prática do crime de dano qua-
lificado: 

A) não poderia lavrar auto de prisão 
em flagrante em relação aos dois jovens, 
pois houve renúncia ao direito de repre-
sentação em relação a Kayke e esse se 
estende a todos os autores do fato;

B) não poderia lavrar auto de prisão 
em flagrante em relação aos dois jovens, 
pois houve perdão do ofendido em rela-
ção a Kayke e esse se estende a todos os 
autores do fato, desde que aceito; 

C) não poderia lavrar auto de prisão 
em flagrante em relação a Kayke, pois 
houve renúncia ao direito de represen-
tação, mas poderia lavrar em relação a 
Pedro; 

D) poderia lavrar auto de prisão em 
flagrante em relação a Pedro, mas não 
em relação a Kayke, considerando que 
houve perdão do ofendido; 

E) poderia lavrar auto de prisão em 
flagrante em relação aos dois autores 
do fato, considerando que a vontade de 
Arthur não é relevante para tal fim. 

29. (FGV - 2021 - PC-RN - Agente 
e Escrivão) 

O inquérito policial é procedimento 
administrativo que possui características 
próprias destacadas pela doutrina e pela 
jurisprudência. 
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Com relação ao tema, analise as afir-
mativas a seguir. 

I. Pode ser instaurado de ofício ou 
a requerimento, tanto nos crimes de 
ação pública quanto nos de ação priva-
da, mas o oferecimento da ação penal 
dependerá da vontade da vítima nesse 
último caso. 

II. Contra a decisão que indefere o 
seu requerimento de abertura, cabe re-
curso ao Poder Judiciário. 

III. Pode ser requerida sua abertura, 
ainda que não seja possível identificar o 
autor do fato naquele momento. 

Está correto somente o que se afirma 
em: 

A) II; 
B) III; 
C) I e II; 
D) I e III; 
E) II e III. 

30. (FGV - 2021 - DPE-RJ - Defensor 
Público) 

Maria Joana é uma mulher de 44 
anos, nascida no Paraguai, que vive na 
Cidade de Duque de Caxias há quatro 
anos, com seu companheiro Edivaldo. 
Dessa união nasceram dois filhos: Ma-
ria Angel e Edivaldo Junior. Maria Joana 
trabalhava como vendedora de “chipás” 
e outros produtos da culinária Paraguaia 
na Estação de Trem de Saracuruna, onde 
era conhecida como “A Paraguaia”. Dali, 
tirava o sustento de sua casa, já que 
Edivaldo, depois de perder o emprego 
como segurança, nunca mais conseguiu 
outro. O relacionamento entre os dois já 
estava muito deteriorado, especialmen-
te depois que Maria Joana tornou-se a 
única provedora do lar. Ela acostumou-
-se com uma rotina que a fazia acordar 
às 4h para preparar a comida da barraca 
e seguir depois até a estação de trem, 
onde vendia as suas coisas até umas 
10h. Terminado o alvoroço do embar-
que no trem, ela voltava para o seu lar 
a fim de “ajeitar” o almoço e a casa. As-
sim que as crianças saíam para a escola, 
ela retornava para a barraca, de onde só 
sairia às 20h. Sábados e domingos Maria 
Joana estava livre, mas, de uns anos pra 
cá, eram os seus dias de pesadelo. Tudo 
porque Edivaldo pegava o dinheiro que 
ela conseguia juntar, ia até o bar e só 
voltava à noite. Bêbado, agredia ela e os 
filhos. Esse fato piorou com a pandemia, 
especialmente porque ela deixou de ter 
o dinheiro “do bar”. Bruna, estagiária da 
Defensoria Pública, é vizinha de Maria 
Joana e acompanha todo o seu drama 
de longe. Um dia, Bruna, cansada de ou-
vir os gritos de Edivaldo, vai até a porta 
da casa e ameaça chamar a polícia. Ma-
ria Joana sai de casa e pede desespera-
damente que não chame, dizendo que 
“tudo isso vai se ajeitar”. Sem enten-

der nada, Bruna obedece. Mas, no dia 
seguinte, sem a presença de Edivaldo, 
questiona Maria Joana. E ela responde 
que, se a polícia vier, será presa e perde-
rá a guarda de seus filhos, pois está em 
condição irregular no Brasil. Bruna leva 
o caso até o(a) Defensor(a) Público(a) da 
Comarca de Duque de Caxias. 

Nesse contexto, analise as afirmativas 
a seguir. 

I. Segundo o direito internacional dos 
direitos humanos, é dever dos Estados 
assegurar em todas as suas jurisdições 
o acesso igualitário dos imigrantes e 
suas famílias nas mesmas condições de 
proteção e amparo que gozam os na-
cionais, em particular, o acesso ao servi-
ço social, à saúde, à educação, à justiça, 
ao trabalho e emprego e à seguridade 
social. Considera-se imigrante para tal 
fim toda pessoa que, devido a temor de 
perseguição de qualquer tipo, se encon-
tra fora do país de sua nacionalidade e 
não pode retornar. 

II. O(A) Defensor(a) Público(a) pode-
rá, independentemente da situação mi-
gratória, entrar com pedido de medida 
protetiva, inclusive para afastar Edivaldo 
do lar, com base na Lei Maria da Penha. 

III. O(A) Defensor(a) Público(a) deverá 
encaminhar Maria Joana para a Defen-
soria Pública da União e, uma vez que 
tenha a situação regularizada, entrar 
com o pedido de medida protetiva. 

Está correto o que se afirma em: 
A) somente I; 
B) somente II; 
C) somente I e II; 
D) somente II e III; 
E) I, II e III. 

31. (FGV - 2021 - DPE-RJ - Defensor 
Público) 

No dia 15 de janeiro do corrente ano, 
Célia Regina foi presa em flagrante em 
seu domicílio. Na ocasião, policiais mi-
litares, em verificação na Rua do Traba-
lhador, após receberem informações de 
que haveria traficância de drogas ilícitas 
no local, perceberam que um homem 
estava parado e no aguardo de Célia 
Regina em frente à sua residência. Com 
a aproximação dos policiais, o referido 
homem saiu do local, não sendo mais 
encontrado. Em ato contínuo, adentra-
ram a residência de Célia Regina e cons-
tataram a existência de dois quilos de 
Cannabis Sativa tipo L (conhecida como 
maconha). 

Por esse motivo, Célia Regina foi pre-
sa em flagrante delito e indiciada pelo 
crime de tráfico de drogas ilícitas. 

Observando os fatos narrados, é cor-
reto afirmar que: 

A) a presunção de que haja entorpe-
centes em residência próxima ao local 
da venda de drogas autoriza a polícia 

ostensiva a adentrar o domicílio da sus-
peita, sem que haja autorização judicial, 
para buscar e apreender materiais que 
tenham relação com o fato; 

B) caso os policiais adentrem a casa 
de qualquer pessoa, ainda que não te-
nha relação direta com o fato (venda de 
drogas) e encontre material proveniente 
de crime, a prova será considerada vá-
lida, haja vista tratar-se de crimes per-
manentes; 

C) em havendo indicação da exis-
tência de venda de drogas, por meio 
de informações anônimas, será lícita a 
entrada na residência de todas as pes-
soas que estejam no local de venda de 
drogas;

D) é ilícita a entrada no domicílio da 
indiciada sem mandado judicial e os 
atos praticados serão considerados nu-
los quando não estiver amparada em 
fundadas razões devidamente justifica-
das, que indiquem a existência no inte-
rior da residência de drogas configura-
doras de flagrante delito; 

E) quando a abordagem é motivada 
por atitude suspeita, bem como de-
monstração de nervosismo, entende a 
jurisprudência dos Tribunais Superiores 
que é autorizada a entrada na casa da 
indiciada, tornando a busca e apreensão 
lícita. 

32. (FGV - 2021 - DPE-RJ - Defensor 
Público) 

Carlos foi vítima de calúnia perpe-
trada por João, quando ambos estavam 
comemorando o aniversário de Patrícia 
em uma casa de festas em Nova Iguaçu. 
Quatro meses após os fatos, Carlos, que 
mora em Niterói, registrou a ocorrência 
e apresentou queixa-crime na Comar-
ca de Volta Redonda, local onde reside 
João. 

De acordo com as informações acima 
apresentadas, o juízo de Volta Redonda 
deverá: 

A) rejeitar a queixa-crime, eis que a 
competência é exclusiva do juízo da Co-
marca de Nova Iguaçu, local onde a in-
fração aconteceu; 

B) rejeitar liminarmente a queixa-cri-
me, eis que a natureza da ação penal 
referente ao delito praticado por João é 
pública condicionada à representação; 

C) receber a queixa-crime, eis que, 
em se tratando de ação penal exclusi-
vamente privada, a competência regu-
la-se exclusivamente pelo domicílio ou 
residência do réu; 

D) rejeitar a queixa-crime, eis que, 
em se tratando de ação penal privada, a 
competência é do juízo da Comarca do 
local onde a infração ocorreu ou da Co-
marca onde o querelante reside; 

E) receber a queixa-crime, eis que, 
em se tratando de ação penal exclusi-
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vamente privada, o querelante pode 
preferir distribuir a ação penal no foro 
de domicílio ou residência do réu, ainda 
quando conhecido o lugar da infração. 

33. (FGV - 2021 - DPE-RJ - Defensor 
Público) 

Mel foi denunciada porque, em no-
vembro de 2019, teria praticado tenta-
tiva de furto de cinco máscaras em uma 
famosa loja de roupas, mediante fraude. 
O juízo da 49ª Vara Criminal, ao aplicar 
o princípio da insignificância, a absol-
vera sumariamente, nos termos do Art. 
397, III, CPP, mesmo reconhecendo sua 
reincidência. Após recurso da acusação, 
o Tribunal, por maioria, manteve a ab-
solvição por fundamento diverso. En-
tendeu que naquela época já se iniciava 
a preocupação por conta da quarentena 
em alguns Municípios e, diante da au-
sência de máscaras protetoras nas far-
mácias, houve estado de necessidade. 
Diante de Recurso Especial interposto 
pelo Ministério Público, o Superior Tri-
bunal de Justiça reformou a decisão 
para condenar a acusada pela prática 
do crime previsto no Art. 155, §4º, II, CP 
e, consequentemente, determinou a bai-
xa dos autos para que o juízo da 49ª Vara 
Criminal cominasse a pena não superior a 
três anos de reclusão através de decisão 
fundamentada. Insatisfeita com a decisão, 
a defesa impetrou habeas corpus perante 
o Supremo Tribunal Federal, uma vez que 
não foram apresentadas as contrarrazões 
do Recurso Especial. 

Considerando a situação em questão, é 
correto afirmar que:

A) não cabe Recurso Especial perante o 
STJ sem que haja o exaurimento da ques-
tão perante o Tribunal local. Deveria, por-
tanto, a acusação opor embargos infrin-
gentes contra a decisão que confirmou a 
absolvição, já que prolatada por maioria; 

B) a decisão do STJ está correta, na me-
dida em que a ausência das razões e con-
trarrazões de Recurso Especial gera mera 
irregularidade, quando a defesa técnica é 
intimada para apresentá-las e não o faz; 

C) o juízo da 49ª Vara Criminal pode-
rá condenar Mel à pena de quatro anos, 
haja vista que o princípio da proibição da 
reformatio in pejus não se aplica à ação de 
habeas corpus, sendo exclusiva para efei-
tos de recursos; 

D) a decisão do STJ está equivocada, 
face à violação ao devido processo legal 
e contraditório, uma vez que não poderá 
condenar a acusada sem que haja a pro-
dução das provas e o exercício da defesa 
perante o juízo da 49ª Vara Criminal; 

E) em decorrência da ausência de re-
curso defensivo, seria cabível, perante 
o STJ, a inclusão da causa de aumento 
de pena pelo fato ter ocorrido durante 
o repouso noturno, na medida em que 
apenas a acusação impugnou a decisão. 

34. (FGV - 2021 - DPE-RJ - Defensor 
Público) 

“Chega um momento em que o litígio 
é resolvido definitivamente, sem possi-
bilidade de ser novamente proposto à 
consideração de qualquer juiz e a deci-
são se torna imutável. Desde então de-
ve-se dizer que a coisa está julgada (res 
iudicata est)”. (TORNAGHI, Hélio. Insti-
tuições de Processo Penal. Vol. I. Rio de 
Janeiro: Forense, 1959, p. 447). 

Em relação aos efeitos da coisa jul-
gada penal, é correto afirmar que: 

A) a decisão absolutória transitada 
em julgado impede nova discussão pro-
cessual sobre os mesmos fatos, havendo 
a possibilidade, no entanto, de decre-
tação de medidas cautelares pessoais, 
contra a mesma pessoa, em relação aos 
mesmos fatos; 

B) ainda que o conteúdo decisório 
esteja adstrito aos fatos imputados, será 
possível, no processo penal brasileiro, 
haver momento distinto para a coisa 
julgada correspondente à mesma acu-
sação; 

C) objetivando o reconhecimento 
da atipicidade da conduta, que reflete 
efeitos extrapenais, será possível ajuiza-
mento de revisão criminal para rediscu-
tir decisão que absolveu o acusado por 
ausência de provas suficientes para a 
condenação; 

D) em decorrência da extensão dos 
limites subjetivos da coisa julgada, caso 
haja absolvição por ausência de provas 
quanto à responsabilidade do autor 
imediato, a decisão aproveitará o autor 
mediato, ainda que o processo contra 
ele esteja suspenso; 

E) na hipótese de concurso de pes-
soas, a decisão concessiva de habeas 
corpus impetrado por um dos réus, 
quando não fundada em motivos de ca-
ráter exclusivamente pessoal, impede o 
aproveitamento dos efeitos para o ou-
tro réu, já que não se trata de decisão 
em sede de recurso. 

35. (FGV - 2021 - DPE-RJ - Defensor 
Público) 

Crézio, mediante esbarrão na vítima, 
subtraiu seu celular. Logo após a sub-
tração, policiais militares que viram os 
fatos correram no encalço de Crézio e 
efetivaram a sua prisão em flagrante. Em 
sede de audiência de custódia, Crézio 
informou  que praticou o fato em virtu-
de da necessidade imposta pela perda 
do emprego, bem como para sustentar 
seu filho que possui 3 anos e é porta-
dor de deficiência. Um amigo de Crézio 
entregou ao(à) Defensor(a) Público(a) 
a certidão de nascimento do filho de 
Crézio e uma declaração de que apenas 
este cuida do seu filho, já que a mãe da 
criança se encontra em local incerto. Na 

audiência de custódia, o julgador, após 
constatar a legalidade prisional, conver-
teu a prisão em flagrante em preventiva, 
em virtude dos antecedentes de Crézio, 
ainda que tecnicamente primário. 

Considerando o caso narrado, é cor-
reto afirmar que: 

A) não será cabível a substituição da 
prisão preventiva pela domiciliar, já que 
se trata de medida cautelar excepcional, 
aplicada apenas nos casos de crimes 
sem violência ou grave ameaça à pes-
soa; 

B) para que haja substituição da pri-
são preventiva pela domiciliar, será im-
prescindível a fiscalização através de 
monitoração eletrônica; 

C) a decisão proferida no Habeas 
Corpus coletivo nº 143.641/SP, julgado 
pelo Supremo Tribunal Federal, que dis-
põe sobre a prisão domiciliar para mu-
lheres, é extensiva aos homens, desde 
que cumpridos os requisitos da medida 
cautelar de prisão domiciliar e outras 
condicionantes; 

D) é cabível a substituição da prisão 
preventiva pela domiciliar, desde que o 
crime não tenha sido praticado com vio-
lência ou grave ameaça à pessoa e o réu 
não possua antecedentes; 

E) como a prisão domiciliar não pos-
sui natureza cautelar de privação de li-
berdade, não será aplicável a detração 
da pena, caso haja decisão condenatória 
definitiva. 

36. (FGV - 2021 - DPE-RJ - Defensor 
Público) 

Fusco foi denunciado e processado 
pelo crime de tráfico de drogas. Após 
longo debate probatório e processual, 
especialmente no que tange ao mo-
mento de realização do interrogatório 
do acusado, havendo múltiplos regis-
tros em ata, Fusco restou condenado à 
pena de sete anos no regime fechado. 
Insatisfeita, a defesa interpôs recurso de 
apelação, alegando diversas nulidades 
processuais, bem como a incorreta apli-
cação da pena e regime prisional. 

Considerando o recurso defensivo e 
as matérias a serem analisadas pelo Tri-
bunal, é correto afirmar que: 

A) o interrogatório do réu por carta 
precatória pode ocorrer antes da oitiva 
das testemunhas, já que a expedição da 
carta precatória não suspende a instru-
ção criminal; 

B) a inversão da ordem do interroga-
tório, como primeiro ato da instrução 
probatória, acarreta nulidade absoluta, 
sendo desnecessária a demonstração 
do prejuízo, bem como o registro em 
ata de audiência; 

C) viola o princípio do contraditório 
a possibilidade de o acusado ficar em 
silêncio nas perguntas realizadas pela 
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acusação. Caso exerça o direito consti-
tucional ao silêncio, deverá ser total, não 
sendo cabível silêncio parcial; 

D) a ausência do interrogatório do 
acusado preso não viola o devido pro-
cesso legal, quando for condenado à 
pena mínima e substituído o regime 
prisional por pena restritiva de direitos, 
caracterizada, portanto, como mera irre-
gularidade; 

E) tendo em vista a alteração do 
rito processual instituído pela Lei nº 
11.719/2008 e fixado o momento pró-
prio para o exercício do interrogatório, 
não será possível nova realização peran-
te o Tribunal, caso haja recurso defen-
sivo. 

37. (FGV - 2021 - DPE-RJ - Defensor 
Público) 

“A garantia da defesa consiste preci-
samente na institucionalização do po-
der de refutação da acusação por parte 
do acusado. De conformidade com ela, 
para que uma hipótese acusatória seja 
aceita como verdadeira, não basta que 
seja compatível com vários dados pro-
batórios, mas também é necessário que 
não seja contraditada por nenhum dos 
dados virtualmente disponíveis.” (FER-
RAJOLI, Luigi. Direito e Razão. Teoria 
do Garantismo Penal. trad. Ana Paula 
Zomer e outros. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 121). 

Em relação à produção de prova pe-
nal lícita, é correto afirmar que: 

A) o aprimoramento tecnológico cria 
possibilidades de atividades investiga-
tórias contra crimes cibernéticos. Nes-
se contexto, diante da prática do crime 
de invasão de dispositivo informático 
alheio (Art. 154-A, CP), como o fato se 
dá em âmbito virtual e de forma extre-
mamente dinâmica, os agentes policiais 
poderão, sem autorização judicial, atuar 
como agentes infiltrados nas atividades 
criminais cibernéticas; 

B) tendo em vista a apreensão de ma-
conha, droga ilícita notória por sua con-
sistência e cheiro, a prova da materiali-
dade, quanto ao crime de tráfico, pode 
ocorrer a partir de laudo de constatação 
realizado por agente da polícia investi-
gativa, tornando, inclusive, desnecessá-
rio o exame pericial definitivo; 

C) o exame de corpo de delito indire-
to serve como comprovação da materia-
lidade delitiva do crime de distribuição, 
por meio de sistema de informática, de 
cena de sexo explícito envolvendo ado-
lescente, fixando, inclusive, a competên-
cia estadual para processar e julgar esse 
crime; 

D) após decisão homologatória do 
acordo de colaboração premiada, iden-
tificadas eventuais omissões dolosas 
sobre os fatos pelo réu colaborador, 

deverão as partes, em Alegações Finais, 
discorrer sobre a ausência de credibi-
lidade do ato, não sendo, no entanto, 
motivo de rescisão do acordo ou inter-
ferência no quantum da pena; 

E) para apuração de fato crimino-
so, somente será lícita a captação, por 
agentes policiais, de sinais oriundos de 
rádio transmissores através de autoriza-
ção judicial fundamentada, devendo o 
requerimento indicar o local e a forma 
de instalação do dispositivo eletrônico 
específico para a captação. 

38. (FGV - 2021 - DPE-RJ - Defensor 
Público) 

Ricardo e Elias foram condenados 
por tráfico de drogas, agravado por em-
prego de arma de fogo, às penas, res-
pectivamente, de 7 anos de reclusão e 
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, 
em regime fechado. Ricardo teve a pena 
base fixada acima do mínimo legal, em 
6 anos (1/5 de aumento), por força de 
duas condenações com trânsito em jul-
gado anterior, valoradas negativamente 
como maus antecedentes. Na segunda 
fase, o juiz deixou de agravar a pena 
pela reincidência, uma vez que esta já 
fora levada em conta para visualização 
de maus antecedentes na primeira fase. 
Na terceira fase, o aumento se deu na 
fração de 1/6 pelo emprego de arma de 
fogo. Elias teve a pena base fixada acima 
do mínimo legal, em 6 anos e 8 meses 
(1/3 de aumento), em razão de sua má 
conduta social e personalidade volta-
da para a prática de crimes. Na terceira 
fase, o aumento se deu na fração de 1/6 
pelo emprego de arma de fogo.

Apenas a defesa dos acusados ape-
lou. A Câmara Criminal deu parcial 
provimento aos recursos. Para ambos, 
afastou a causa de aumento de pena 
por arma de fogo. Para Ricardo, retirou 
a negativa de maus antecedentes e fi-
xou sua pena base no mínimo legal. Na 
fase seguinte, considerou as duas con-
denações definitivas configuradoras de 
reincidência e majorou a pena base em 
1/3, tornada pena definitiva em 6 anos 
e 8 meses. Para Elias, afastou as circuns-
tâncias relativas à má conduta social e 
à personalidade negativa, mas reconhe-
ceu dois maus antecedentes, mantendo 
a pena base, tornada definitiva, em 6 
anos e 8 meses. 

Analisando o caso e considerando o 
atual entendimento dos Tribunais Supe-
riores, é correto afirmar que: 

A) não incidiu o Tribunal em indevida 
reformatio in pejus ao agravar a pena de 
Ricardo, em virtude da reincidência, pois 
sua pena final ficou estabelecida em pa-
tamar inferior à estabelecida na senten-
ça condenatória; 

B) não incidiu o Tribunal em indevida 
reformatio in pejus no caso de Elias, uma 
vez que, em recurso exclusivo da defesa, 
reviu e alterou fundamento embasador 
da dosimetria penal, mas manteve a 
pena base imposta na sentença conde-
natória; 

C) incidiu o Tribunal em indevida re-
formatio in pejus no caso de Elias, ao 
afastar circunstância indevidamente va-
lorada, em recurso exclusivo da defesa, 
mantendo o apenamento inicialmente 
fixado pelo sentenciante, com funda-
mento em circunstância desfavorável 
remanescente; 

D) não incidiu o Tribunal em indevi-
da reformatio in pejus na dosimetria da 
pena de Ricardo, uma vez que a inteli-
gência do Art. 617 do Código de Proces-
so Penal, que proíbe ao Tribunal agravar 
a pena quando somente o acusado hou-
ver apelado da sentença, aplica-se ape-
nas à pena final ou global, e não a cada 
uma das etapas da dosimetria tomadas 
isoladamente; 

E) a proibição da reformatio in pejus 
garante ao acusado, em recurso exclusi-
vo da defesa, o direito de não ter sua si-
tuação agravada direta ou indiretamen-
te. Isso obsta, portanto, que o Tribunal, 
para dizer o direito, encontre motivação 
própria, como fez na dosimetria da pena 
de Elias, desrespeitando a extensão cog-
nitiva da sentença e os limites da conde-
nação imposta. 

39. (FGV - 2021 - DPE-RJ - Defensor 
Público) 

Lúcia foi denunciada pela suposta 
prática do crime de ameaça (Art. 147 
do Código Penal), pois teria prometido 
matar sua vizinha Nina. A denúncia foi 
rejeitada por falta de justa causa ante a 
ausência de elementos mínimos confir-
matórios da ameaça. Inconformado, o 
Ministério Público recorreu, postulando 
a reforma da decisão. No dia seguinte, o 
juiz recebeu o recurso em seus regulares 
e legais efeitos, determinando a imedia-
ta remessa à Turma Recursal, que pro-
veu o recurso ministerial para reformar 
a decisão, ordenando o regular desen-
volvimento do processo. 

Analisando o caso de acordo com o 
entendimento das Cortes Superiores, é 
correto afirmar que: 

A) não há necessidade de intimação 
de Lúcia para oferecer contrarrazões ao 
recurso interposto pelo Ministério Pú-
blico, uma vez que ela ainda não integra 
a relação processual; 

B) não há nulidade processual a ser 
arguida em razão da ausência de inti-
mação de Lúcia se nomeado(a) Defen-
sor(a) Público(a) para apresentar con-
trarrazões ao recurso interposto pelo 
Ministério Público; 
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C) deve ser nomeado(a) Defensor(a) 
Público(a) para oferecer contrarrazões 
ao recurso interposto pelo Ministério 
Público concomitantemente à intimação 
de Lúcia, sob pena de nulidade; 

D) deve ser postulada pelo(a) Defen-
sor(a) Público(a) a declaração de nulida-
de do julgamento do recurso, conside-
rando a ausência de intimação de Lúcia 
para oferecer contrarrazões ao recurso 
interposto pelo Ministério Público; 

E) considerando os princípios que 
norteiam o Juizado Especial Criminal, 
torna-se desnecessária a intimação de 
Lúcia para oferecer contrarrazões ao re-
curso interposto pelo Ministério Público. 

40. (FGV - 2021 - IMBEL - Advoga-
do) 

Relativamente à ação penal, assinale 
a alternativa correta. 

A) Qualquer pessoa do povo poderá 
provocar a iniciativa do Ministério Públi-
co, nos casos em que caiba a ação pe-
nal privada, fornecendo-lhe, por escrito, 
informações sobre o fato e a autoria e 
indicando o tempo, o lugar e os elemen-
tos de convicção 

B) Nos crimes que se processa por 
ação penal pública condicionada, a re-
presentação será retratável, depois de 
oferecida a denúncia, exclusivamente 
por declaração escrita da vítima ou por 
procurador com poderes especiais. 

C) Quando, em autos ou papéis de 
que conhecerem, os juízes ou tribunais 
verificarem a existência de crime de 
ação privada, determinarão a extração 
de cópias e a intimação da vítima para 
que exerça o direito de queixa. 

D) O Ministério Público não poderá 
desistir da ação penal. 

E) No caso de morte do ofendido ou 
quando declarado ausente por decisão 
judicial, o direito de oferecer queixa ou 
prosseguir na ação passará às pessoas 
mencionadas no art. 31, do Código de 
Processo Penal (ascendente, descen-
dente, cônjuge ou irmão), tendo prefe-
rência dentre eles o ascendente (art. 36, 
Código de Processo Penal). 

41. (FGV - 2021 - IMBEL - Advoga-
do) 

Francisco é investigado juntamente 
com outras duas pessoas pelo crime de 
homicídio em um inquérito policial. Inti-
mado por três vezes para prestar depoi-
mento na delegacia, deixa de compare-
cer sem oferecer nenhuma justificativa, 
tendo sua prisão preventiva decretada, 
ao argumento de que Francisco se re-
cusa a colaborar com as investigações. 
Posteriormente, é oferecida e recebida 
denúncia em face dos três investigados. 

Na audiência de instrução e julga-
mento, os dois corréus prestam depoi-

mento e confessam, ao passo que Fran-
cisco nega falsamente as acusações, 
arrolando inclusive testemunhas que 
também mentiram em juízo. Todos são 
condenados, sendo certo que Francisco 
é mantido preso “por conveniência da 
instrução criminal, já que continua se 
recusando a colaborar com a justiça”, ao 
passo que os corréus têm reconhecido o 
direito de apelar em liberdade. 

A pena de Francisco é agravada de-
vido ao fato de ter mentido em juízo 
e indicado testemunhas que também 
mentiram, o que indica que sua perso-
nalidade é desviada dos valores morais 
da sociedade.

A partir do episódio narrado acima, 
analise as afirmativas a seguir. 

I. A prisão preventiva decretada na 
fase policial e sua manutenção na fase 
judicial, pelos motivos apresentados, 
são corretas. 

II. João não pode ser responsabiliza-
do por mentir em juízo, mas pode ser 
responsabilizado em razão do compor-
tamento das testemunhas. 

III. O aumento de pena pelos motivos 
apresentados é correto. 

Está incorreto o que se afirma em 
A) I, somente. 
B) I e II, somente. 
C) I e III, somente. 
D) II e III, somente. 
E) I, II e III. 

42. (DPE-RJ - 2021 - DPE-RJ - Resi-
dência Jurídica) 

Observe as afirmações sobre os te-
mas citação e intimação: 

I) A citação com hora certa deve ser 
realizada nos casos em que o acusado 
não é encontrado para ser citado pes-
soalmente, estando em local incerto e 
não sabido. 

II) Realizada a citação por edital, caso 
o acusado permaneça inerte, o juízo sus-
penderá o processo e o curso do prazo 
prescricional, suspensão que poderá 
perdurar indefinidamente, segundo o 
entendimento dos Tribunais Superiores. 

III) Realizada a citação pessoal, o 
acusado passa a ter o ônus de informar 
eventual mudança de endereço, razão 
pela qual se deixar de comparecer a ato 
processual por ter a intimação inviabi-
lizada pela mudança não comunicada, 
será decretada sua revelia. 

Quais dos itens contêm afirmações 
corretas? 

A) Nenhum dos itens contém afirma-
ção correta. 

B) I e II. 
C) II e III. 
D) Apenas o III. 
E) Todos itens contêm afirmações 

corretas. 

43. (DPE-RJ - 2021 - DPE-RJ - Resi-
dência Jurídica) 

Marque a assertiva INCORRETA acer-
ca da Teoria Geral do Procedimento: 

A) Aplica-se a todos os processos o 
procedimento comum, salvo disposição 
legal em contrário. 

B) O procedimento ordinário aplica-
-se aos processos que têm como objeto 
crime doloso contra a vida. 

C) O procedimento sumaríssimo apli-
ca-se aos processos que têm como ob-
jeto infração penal de menor potencial-
mente ofensivo. 

D) O procedimento sumário aplica-se 
aos processos que têm como objeto cri-
me cuja pena máxima cominada é infe-
rior a quatro anos. 

E) O procedimento comum pode ser 
ordinário, sumário ou sumaríssimo. 

44. (DPE-RJ - 2021 - DPE-RJ - Resi-
dência Jurídica) 

Considerando o diploma legal co-
nhecido como Lei Maria da Penha (Lei 
nº 11.340/2006) e a jurisprudência dos 
Tribunais Superiores sobre a violência 
doméstica e familiar contra a mulher é 
possível afirmar que: 

A) Os crimes praticados com violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher 
não admitem transação penal, mesmo 
que a pena máxima cominada não ultra-
passe os dois anos. 

B) Em qualquer hipótese, é vedada a 
substituição da pena privativa de liber-
dade por restritiva de direitos, nos casos 
de violência doméstica e familiar contra 
a mulher. 

C) A caracterização da violência do-
méstica e familiar contra a mulher exige 
que agressor e vítima coabitem ou ao 
menos tenham coabitado. 

D) A suspensão condicional do pro-
cesso, por não ser aplicável somente às 
infrações de menor potencial ofensivo, 
aplica-se aos casos de violência domés-
tica e familiar contra a mulher, nada 
obstante a vedação estabelecida pela 
Lei Maria da Penha. 

E) O crime de lesão corporal leve 
praticado contra mulher no âmbito do-
méstico e familiar enseja a propositura 
de ação penal pública condicionada à 
representação. 

45. (DPE-RJ - 2021 - DPE-RJ - Resi-
dência Jurídica) 

Considerado a Teoria Geral da Prova, 
assinale a alternativa correta: 

A) Segundo o STF, a prova obtida 
mediante abertura de encomenda en-
dereçada a terceiros via Correios é lícita, 
mesmo que não haja autorização judicial 
ou hipótese legal que expressamente a 
autorize, haja vista que a Constituição 
assegura somente a inviolabilidade das 
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correspondências, das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunica-
ções telefônicas. 

B) Somente a parte do processo pe-
nal que produziu determinada prova 
pode utilizá-la para embasar sua argu-
mentação. 

C) A informação obtida por meio de 
prova ilícita, nada obstante a inadmissi-
bilidade, pode ser usada para que prova 
diversa seja produzida de maneira legal, 
tornando esta última admissível. 

D) O STF considera ilícita a prova ob-
tida mediante gravação ambiental, sem-
pre que o interlocutor daquele que gra-
va não foi informado da gravação. 

E) As provas ilícitas são, em princípio, 
inadmissíveis, mas podem ser usadas 
pelo acusado para comprovar sua ino-
cência. 

46. (DPE-RJ - 2021 - DPE-RJ - Resi-
dência Jurídica) 

Weber Júnior foi preso em flagrante 
por policial militar ao ser surpreendido 
praticando crime doloso contra o patri-
mônio de pessoa desconhecida, infra-
ção penal cuja pena máxima cominada 
é de 4 (quatro) anos de reclusão. Não 
foi possível sequer identificar a vítima, 
que assustada com a prisão efetuada 
pelo policial, deixou o local dos fatos. 
O policial militar conduziu Weber à de-
legacia de polícia, onde duas pessoas 
que estavam no local para registrar uma 
ocorrência presenciaram a chegada de 
ambos. Ao ser ouvido, o policial militar 
narrou os fatos que consubstanciavam 
a prática do crime e afirmou que já ti-
nha notícias de diversos crimes seme-
lhantes que teriam sido praticados por 
Weber Júnior na região em que os fatos 
ocorreram, nada obstante o preso não 
estar até aquela oportunidade indicia-
do em qualquer inquérito policial ou 
ocupando o polo passivo de qualquer 
processo penal. Lavrado o auto de pri-
são em flagrante, Weber recusou- se a 
assiná-lo. O delegado de polícia leu, en-
tão, o documento para as duas pessoas 
que registrariam uma ocorrência e ainda 
estavam na delegacia, pois ambas con-
cordaram em assinar o auto juntamen-
te com o policial militar condutor. Na 
audiência de custódia, o Ministério Pú-
blico requereu a aplicação de medidas 
cautelares diversas da prisão, mas o juiz 
decidiu converter a prisão em flagrante 
em preventiva, aduzindo tão-somente 
que o depoimento do policial militar 
provava a existência do crime e fornecia 
os indícios da autoria, além de revelar 
que a liberdade de Weber ameaçava a 
ordem pública, tendo em vista as notí-
cias de reiteração criminosa. Não foram 
tecidas considerações sobre o pedido 
ministerial. Inconformado com a con-

versão, o membro da Defensoria Pública 
solicita a suas três residentes jurídicas, 
Isabela, Aline e Marina, que elaborem 
uma minuta de petição inicial de ação 
de habeas corpus e elas iniciam um de-
bate sobre o caso do qual emergem as 
seguintes sugestões: I) Aline assegurou 
que o juiz não poderia ter decretado a 
prisão preventiva sem que o Ministério 
Público tivesse requerido e apontou a 
nulidade da decisão por ausência de ex-
posição dos motivos de fato e de Direito 
capazes de demonstrar não ser cabível a 
substituição da prisão por outra medida 
cautelar. II) Marina afirmou com convic-
ção que o crime supostamente cometi-
do e a condição de primário de Weber 
Júnior não permitiam a conversão da 
prisão em flagrante em preventiva, além 
de lembrar que o fato da vítima não ter 
sido ouvida na delegacia de polícia tor-
nava a prisão em flagrante ilegal. III) Isa-
bela colocou que a prisão preventiva so-
mente poderia ter sido decretada, caso 
descumpridas medidas cautelares diver-
sas da prisão anteriormente impostas, o 
que não havia ocorrido no caso concre-
to em análise e lembrou ser a prisão em 
flagrante ilegal, ante a não assinatura do 
auto de prisão em flagrante por Weber 
Júnior. 

Qual(is) residente(s) invocou(aram) 
SOMENTE argumentos juridicamente 
viáveis? 

A) Marina e Isabela. 
B) Apenas Marina. 
C) Aline e Marina. 
D) Isabela e Aline. 
E) Apenas Aline. 

47. (DPE-RJ - 2021 - DPE-RJ - Resi-
dência Jurídica) 

Dentre as assertivas sobre o inquérito 
policial, assinale a INCORRETA: 

A) Nada obstante a lei vulgarmente 
conhecida como Pacote Anticrime (Lei 
nº 13.964/2019), o inquérito policial é 
arquivado por decisão judicial, que não 
pode ser proferida de ofício. 

B) O Ministério Público proporá acor-
do de não persecução penal, quando 
suficiente para a reprovação e preven-
ção do crime, sempre que o inquérito 
policial não lograr êxito em colher os 
indícios da autoria da infração penal. 

C) Os elementos de informação colhi-
dos no curso de inquérito policial arqui-
vado não permitem o regular ofereci-
mento de denúncia, salvo se acrescidos 
de prova nova. 

D) O inquérito policial é dispensável, 
razão pela qual pode ser exercido o di-
reito de ação sem que tenha havido an-
terior instauração do inquérito. 

E) O desarquivamento do inquérito 
policial exige notícia de prova nova. 

48. (FGV - 2020 - TJ-RS - Oficial de 
Justiça) 

Quanto à intimação da sentença, é 
correto afirmar que: 

A) se dará mediante edital, no caso 
de infração afiançável, ainda que o réu 
tenha constituído advogado e este te-
nha sido intimado; 

B) é presumida quando o réu consti-
tui advogado particular; 

C) a do Ministério Público se dará 
mediante mandado a ser cumprido por 
oficial de justiça; 

D) quando o réu constituir defensor, 
se dará na pessoa deste; 

E) será pessoal, no caso de réu preso. 

49. (FGV - 2020 - TJ-RS - Oficial de 
Justiça) 

Quanto à intimação da sentença, é 
correto afirmar que: 

A) se dará mediante edital, no caso 
de infração afiançável, ainda que o réu 
tenha constituído advogado e este te-
nha sido intimado; 

B) é presumida quando o réu consti-
tui advogado particular; 

C) a do Ministério Público se dará 
mediante mandado a ser cumprido por 
oficial de justiça; 

D) quando o réu constituir defensor, 
se dará na pessoa deste; 

E) será pessoal, no caso de réu preso. 

50. (FGV - 2020 - TJ-RS - Oficial de 
Justiça) 

Roberto cumpre pena privativa de li-
berdade em presídio situado na cidade 
de Florianópolis. Na comarca de Porto 
Alegre foi instaurada ação penal em seu 
desfavor por suposto cometimento de 
crime de roubo e realizada a sua citação 
por edital, eis que não foi encontrado 
nos endereços constantes dos autos e 
não havia informação de sua prisão. 

Nessa situação, é correto afirmar que: 
A) a citação por edital é nula, porque 

cabe ao juízo diligenciar, por todos os 
meios e em todas as situações, para ob-
ter o correto endereço do réu; 

B) encontrando-se preso o réu, a sua 
requisição supre a citação pessoal; 

C) preso o réu durante o curso do 
prazo da intimação por edital da sen-
tença condenatória, essa intimação per-
manece válida; 

D) a citação é válida porque cabe ao 
réu informar o juízo sobre o seu endere-
ço atualizado; 

E) a citação é válida, em razão de en-
contrar-se preso em outro Estado da Fe-
deração, nos termos de entendimento 
consolidado do STF.
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GABARITO

01 C 
02 C 
03 B 
04 B 
05 B 
06 C 
07 B 
08 C 
09 D 
10 B 
11 D 
12 C 
13 A 
14 C 
15 D 
16 D 
17 E 
18 B 
19 C 
20 C 
21 A 
22 E 
23 A 
24 B 
25 C
26 C 
27 C 
28 E 
29 B 
30 B 
31 D 
32 E 
33 D 
34 B 
35 C 
36 B 
37 E 
38 B 
39 D 
40 D 
41 E 
42 D 
43 B 
44 A 
45 E 
46 E 
47 B 
48 E 

49 E 
50 E 

 PARABÉNS!!!

META 11 - CONCLUÍDA COM 
SUCESSO.

“A fé na vitória tem que ser inabalável!”.

Anotações

Anotações
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SEGURANÇA PÚBLICA

01. (PM-RO - 2018 - PM-RO - Ofi-
cial da Polícia Militar) 

O princípio de polícia comunitária 
nominado “Comprometimento da Or-
ganização com a Concessão de Poder à 
Comunidade” explicita que: 

A) A Polícia deve ser, nas suas estruturas 
básicas e em seu funcionamento, um ser-
viço democrático. Isso pressupõe a neces-
sária participação de todos os integrantes 
do serviço e do conjunto da população na 
elaboração das políticas policiais. 

B) Os objetivos da polícia devem cor-
responder às necessidades da comunida-
de, ser flexíveis, realizáveis e mensuráveis. 

C) Dentro da comunidade, os cidadãos 
devem participar como plenos parceiros 
da polícia, dos direitos e das responsabi-
lidades envolvidas na identificação, priori-
zação e solução dos problemas. 

D) Uma comunidade com mais poder, 
trabalhando em conjunto com uma polí-
cia com mais poder, resulta numa situa-
ção em que o todo é maior do que a soma 
das partes. 

E) É exercido, visando preservar o inte-
resse da segurança pública nas comuni-
dades resguardando o bem comum em 
sua maior amplitude. 

02.(PM-RO - 2018 - PM-RO - Oficial 
da Polícia Militar) 

Com base nos ensinamentos de Robert 
Trojanowicz acerca do que não é Policia-
mento Comunitário, marque a alternativa 
que referencia o Policiamento Comunitário: 

A) Fórmula mágica ou panaceia. 
B) Simples edificação. 
C) Modalidade ou uma ação especiali-

zada isolada dentro da Instituição. 
D) Condescendente com o crime. 
E) Pode se beneficiar de novas tecno-

logias. 

03. (PM-RO - 2018 - PM-RO - Oficial 
da Polícia Militar) 

Segundo o princípio de polícia comu-
nitária “Policiamento Descentralizado e 
Personalizado”: 

A) É necessário um policial plena-
mente envolvido com a comunidade, 
conhecido pela mesma e conhecedor 
de suas realidades. 

B) É necessária a manutenção de pes-
soas adequadas à nova polícia. 

C) Os problemas mais importantes 
para a população podem não ser os 
mais importantes para a polícia. 

D) A finalidade da existência da Polí-
cia Militar é promover segurança à po-
pulação através do policiamento osten-
sivo. 

E) A melhor solução é aquela que 
satisfaz a comunidade, melhora a segu-
rança, diminui a ansiedade, aumenta a 
ordem, fortalece os laços entre polícia e 
comunidade e minimiza ações coerciti-
vas. 

04. (PM-SC - 2017 - PM-SC - Cabo 
da Polícia Militar) 

Sendo o policiamento ostensivo a pé 
uma das modalidades de policiamento 
mais associadas à filosofia de Polícia Co-
munitária, tendo como referência o POP 
nº 102 (Policiamento ostensivo a pé) as-
sinale a alternativa CORRETA: 

A) Em razão da falta de efetivo, o po-
licial militar deve iniciar o atendimento 
das ocorrências sozinho, independente 
da chegada de apoio/reforço. 

B) Informar à CRE/COPOM apenas os 
atendimentos de ocorrência. 

C) Realizar o policiamento de proxi-
midade com a comunidade, estabele-
cendo contato com comerciantes e po-
pulação em geral, com foco na atividade 
policial militar. 

D) Estar sempre em local discreto e 
sem muita visibilidade, já que a presen-
ça policial pode gerar uma sensação de 
insegurança nas pessoas. 

E) É permitido realizar atividades pes-
soais durante o policiamento ostensivo 
a pé (pagamento de contas, serviços 
bancários, pesquisas de preços, com-
pras). 

05. (NUCEPE - 2014 - PM-PI - Sol-
dado da Polícia Militar) 

A execução, pelas “Forças Armadas”, 
de operações de segurança não está 
prevista no artigo 144 da Constituição 
Federal de 1988, estando reservada a 
“momentos excepcionais”. Segundo a 
Constituição de 1988, um desses “mo-
mentos excepcionais” é: 

A) em caso de decretação de inter-
venção estadual. 

B) em caso de decretação de Estado 
de Sítio ou Estado de Defesa. 

C) em caso de decretação de Estado 
de Defesa, apenas. 

D) na execução de operações de po-
liciamento ostensivo em contextos em 
que predomine o interesse municipal, 
em especial em visitas de Chefes de Es-
tados estrangeiros. 

E) em caso de decretação de Estado 
de Sítio, apenas. 

06. (NUCEPE - 2014 - PM-PI - Sol-
dado da Polícia Militar) 

Com relação às propostas e expe-
riências de ações integradas entre as 
organizações na sociedade brasileira, é 
correto afirmar que: 

A) a existência da Secretaria Nacional 
de Segurança Pública implica uma cen-
tralização do Comando Policial. 

B) as forças policiais são estimuladas 
a se coordenarem com um objetivo co-
mum de controle e repressão da violên-
cia e da criminalidade. 

C) a tendência atual no Brasil apon-
ta para a subordinação, coordenação e 
integração entre as forças policiais. A 
criação da SENASP, órgão subsidiado e 
direcionado pelo Governo Federal, é in-
dicativo desse processo. 

D) a Constituição de 1988 marca o 
momento a partir do qual a sociedade 
brasileira passa a reivindicar uma polícia 
“cidadã”, respeitadora dos direitos civis, 
políticos e sociais. 

E) a tendência atual no Brasil apon-
ta para a colaboração, coordenação e 
integração entre as forças policiais. A 
criação da SENASP, órgão subsidiado 
e direcionado pelo Governo Estadual, é 
indicativo desse processo. 

07. (NUCEPE - 2014 - PM-PI - Sol-
dado da Polícia Militar) 

Quais os principais pontos de atrito 
existentes entre as organizações poli-
ciais na sociedade brasileira? 

A) Atualmente, no Brasil, há duas 
Polícias por estado, quatro Polícias da 
União, mais uma série de Guardas Mu-
nicipais. 

B) Atualmente, no Brasil, há duas Polí-
cias por estado, cinco Polícias da União, 
mais uma série de Guardas Municipais.

C) Atualmente, no Brasil, há duas Po-
lícias por estado, duas Polícias da União, 
mais uma série de Guardas Municipais. 

D) A estrutura do sistema de policia-
mento brasileiro, multiplamente des-
coordenado e descentralizado, se alte-
rou ao longo do tempo. 

E) A estrutura do sistema de policia-
mento brasileiro, multiplamente des-
coordenado e descentralizado, não se 
alterou ao longo do tempo. 

08. (NUCEPE - 2014 - PM-PI - Sol-
dado da Polícia Militar) 

São competências da “Polícia Osten-
siva”, previstas no artigo 144 da Consti-
tuição da República Federativa do Brasil: 

A) prevenir e reprimir de forma ime-
diata a prática de delitos. 

DIA 12: EXERCÍCIOS GABARITADOS
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B) explicitar a presença policial nas 
ruas, criando a percepção de que a prá-
tica de delitos será prontamente repri-
mida – o que exerceria efeito repressivo. 

C) prevenir de forma imediata a práti-
ca de delitos, apenas. 

D) reprimir de forma imediata a prática 
de delitos, apenas. 

E) fazer o policiamento ostensivo, com 
policiais uniformizados e desuniformiza-
dos. 

09. (NUCEPE - 2014 - PM-PI - Solda-
do da Polícia Militar) 

Com relação à missão institucional das 
“Polícias” centrada na prestação do servi-
ço público, assinale a alternativa correta. 

A) A segurança é um “serviço público” 
a ser prestado pela União e pelo Estado. 

B) A segurança é um “serviço público” a 
ser prestado apenas pelo Estado. 

C) O cidadão não é o destinatário des-
se serviço. 

D) A função da atividade policial não é 
gerar “coesão social”. 

E) O combate militar é substituído pela 
prevenção, pela integração com políticas 
sociais, por medidas administrativas de 
redução dos riscos e pela ênfase na re-
pressão criminal. 

10. (NUCEPE - 2014 - PM-PI - Solda-
do da Polícia Militar) 

Na sociedade atual, os problemas e 
desafios a serem enfrentados no campo 
da segurança pública são cada vez mais 
complexos. Diante dessa situação, é cor-
reto afirmar que:

A) a missão institucional das polícias, 
em termos bélicos, é “combater” os crimi-
nosos, que são convertidos em “inimigos 
externos”. 

B) na missão institucional das polícias, 
em termos bélicos, a política de seguran-
ça não é formulada como “estratégia de 
guerra”. 

C) na missão institucional das polícias, 
em termos bélicos, instaura-se uma “polí-
tica de segurança planejada e programa-
da” e um “direito penal do inimigo”. 

D) a formação dos profissionais da se-
gurança pública deve ser direcionada para 
a (re)definição de seu papel como agen-
te responsável pela garantia dos valores 
democráticos, da cidadania e dos Direitos 
Humanos. 

E) a missão institucional das polícias, 
em termos bélicos, não é um modelo é 
remanescente do regime militar, e, há 
décadas, tem sido naturalizado como o 
único que se encontra à disposição dos 
governos. 

11. (NUCEPE - 2014 - PM-PI - Aspi-
rante da Polícia Militar) 

A estratégia administrativa que 
orientou mundialmente o policiamento 

a partir de 1950 e que, no Brasil, ainda 
orienta a maioria das polícias, de todas 
as unidades federativas, é sintetizada 
pela frase que nomeia essa estratégia: 
“Combate Profissional do Crime ou Po-
liciamento Tradicional”. Ela tem como 
principais características: 

A) foco direto sobre o controle do 
crime como sendo a missão central da 
polícia, e só da polícia, Unidades cen-
tralizadas e definidas mais pela função 
do que geograficamente e altos inves-
timentos (orçamentários e de pessoal) 
em tecnologia e treinamento. 

B) foco direto sobre o controle do cri-
me como sendo a missão central da po-
lícia, e só da polícia, Unidades descen-
tralizadas e definidas mais pela função 
do que geograficamente e altos inves-
timentos (orçamentários e de pessoal) 
em tecnologia e treinamento. 

C) foco direto sobre o controle do 
crime como sendo a missão central da 
polícia, e só da polícia, Unidades des-
centralizadas e definidas mais geogra-
ficamente do que pela função e altos 
investimentos (orçamentários e de pes-
soal) em tecnologia e treinamento. 

D) foco direto sobre o controle do 
crime como sendo a missão central da 
polícia, e só da polícia, Unidades des-
centralizadas e definidas mais geogra-
ficamente do que pela função e baixos 
investimentos (orçamentários e de pes-
soal) em tecnologia e treinamento. 

E) foco direto sobre o controle do 
crime como sendo a missão central da 
polícia, e só da polícia, Unidades cen-
tralizadas e definidas mais pela função 
do que geograficamente e baixos inves-
timentos (orçamentários e de pessoal) 
em tecnologia e treinamento. 

12. (NUCEPE - 2014 - PM-PI - Aspi-
rante da Polícia Militar) 

São funções do “Policial Comunitá-
rio”, EXCETO: 

A) ronda constante. 
B) contatos com lideranças locais. 
C) reunir informações. 
D) policiamento centralizado. 
E) coordenar e intermediar serviços e 

ações de outras instituições. 

13. (NUCEPE - 2014 - PM-PI - Aspi-
rante da Polícia Militar) 

Os quatro grandes grupos de estra-
tégias de policiamento que têm sido 
caracterizados, durante os últimos 50 
anos, são:

A) Policiamento territorial, Policiamen-
to estratégico, Policiamento orientado 
para o problema e Polícia comunitária. 

B) Combate profissional do Crime ou 
Policiamento Tradicional, Policiamen-
to estratégico, Policiamento orientado 
para o problema e Polícia comunitária. 

C) Combate profissional do crime ou 
Policiamento tradicional, Policiamento 
estratégico, Policiamento territorial e 
Polícia comunitária. 

D) Combate profissional do crime ou 
Policiamento tradicional, Policiamen-
to estratégico, Policiamento orientado 
para o problema e Policiamento territo-
rial. 

E) Policiamento tradicional, Policia-
mento territorial, Policiamento orienta-
do para o problema e Polícia comunitá-
ria.

14. (NUCEPE - 2014 - PM-PI - Aspi-
rante da Polícia Militar) 

São características da “Polícia Tradi-
cional”, EXCETO: 

A) a função do comando é prover os 
regulamentos e as determinações que 
devam ser cumpridas pelos policiais. 

B) o policial é do serviço. 
C) a Polícia é uma agência governa-

mental responsável, particularmente, 
pelo cumprimento da Lei. 

D) as patrulhas são distribuídas con-
forme o pico das ocorrências. 

E) a eficácia da polícia é medida pela 
ausência de crime e de desordem. 

15. (NUCEPE - 2014 - PM-PI - Aspi-
rante da Polícia Militar) 

O “Policiamento Comunitário” exige 
uma abordagem plenamente integrada, 
envolvendo toda a organização. É fun-
damental a reciclagem de seus cursos e 
respectivos currículos, bem como de to-
dos os seus quadros de pessoal. É uma 
mudança que se projeta para: 

A) 10 ou 15 anos. 
B) 01 ou 05 anos. 
C) 02 ou 05 anos. 
D) 05 ou 08 anos. 
E) 03 0u 08 anos. 

16. (NUCEPE - 2014 - PM-PI - Aspi-
rante da Polícia Militar) 

Assinale a alternativa que apresenta 
os itens corretos com relação aos “Prin-
cípios do Policiamento Comunitário”. 

1) Filosofia e Estratégia Organizacio-
nal – a base desta filosofia é a comu-
nidade. Para direcionar seus esforços, 
a Polícia busca ideias pré- concebidas, 
junto às comunidades, os anseios e as 
preocupações das mesmas, a fim de tra-
duzi-los em procedimentos de seguran-
ça. 

2) Construção do Futuro – deve-se 
oferecer à comunidade um serviço po-
licial centralizado e personalizado, com 
endereço certo. A ordem não deve ser 
imposta de fora para dentro, mas as 
pessoas devem ser encorajadas a pensar 
na polícia como um recurso a ser utiliza-
do para ajudá-las a resolver problemas 
atuais de sua comunidade. 
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3) Ajuda às pessoas com Necessida-
des Específicas – valorizar as vidas de 
pessoas mais vulneráveis: jovens, ido-
sos, minorias, pobres, deficientes, sem 
teto etc. Isso deve ser um compromisso 
inalienável do Policial Comunitário. 

4) Ética, Legalidade, Responsabilida-
de e Confiança – o Policiamento Comu-
nitário pressupõe um novo contrato en-
tre a polícia e os cidadãos aos quais ela 
atende, com base no rigor do respeito 
à ética policial, da legalidade dos pro-
cedimentos, da responsabilidade e da 
confiança mútua que devem existir. 

Estão corretas, apenas: 
A) 1 e 3. 
B) 2 e 4. 
C) 1 e 4. 
D) 3 e 4. 
E) 1 e 2. 

17. (NUCEPE - 2014 - PM-PI - Aspi-
rante da Polícia Militar) 

Deixar o médico, professor ou res-
ponsável por estabelecimento de aten-
ção à saúde e de ensino fundamental, 
pré-escola ou creche, de comunicar à 
autoridade competente os casos de 
que tenha conhecimento, envolvendo 
suspeita ou confirmação de maus-tra-
tos contra criança ou adolescente é 
infração administrativa prevista na Lei 
n° 8.069/90 – Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Essa infração é punida 
com a seguinte pena: 

A) multa de 2 (dois) a 20 (vinte) salá-
rios de referência, aplicando-se o dobro 
em caso de reincidência. 

B) multa de 4 (quatro) a 20 (vinte) sa-
lários de referência, aplicando-se o do-
bro em caso de reincidência. 

C) multa de 8 (oito) a 20 (vinte) salá-
rios de referência, aplicando-se o dobro 
em caso de reincidência. 

D) multa de 10 (dez) a 20 (vinte) salá-
rios de referência, aplicando-se o dobro 
em caso de reincidência. 

E) multa de 3 (três) a 20 (vinte) salá-
rios de referência, aplicando-se o dobro 
em caso de reincidência. 

18. (NUCEPE - 2014 - PM-PI - Aspi-
rante da Polícia Militar) 

Segundo a Lei n° 8.069/90 – Estatuto 
da Criança e do Adolescente – vender 
ou expor à venda fotografia, vídeo ou 
outro registro que contenha cena de 
sexo explícito ou pornográfica envol-
vendo criança ou adolescente é crime 
punido com as seguintes penas: 

A) reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) 
anos, ou multa. 

B) reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) 
anos, e multa. 

C) reclusão, de 4 (quatro) a 6 (seis) 
anos, ou multa. 

D) reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, 
e multa. 

E) reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, 
ou multa. 

19. (NUCEPE - 2014 - PM-PI - Aspi-
rante da Polícia Militar) 

Discriminar pessoa idosa, impedindo 
ou dificultando seu acesso a operações 
bancárias, aos meios de transporte, ao 
direito de contratar ou por qualquer 
outro meio ou instrumento necessário 
ao exercício da cidadania, por moti-
vo de idade, é crime previsto na Lei n° 
10.471/2003 (Estatuto do Idoso). O cri-
me previsto no Estatuto do Idoso prevê 
as seguintes penas: 

A) detenção de 1 (um) mês a 6 (seis) 
meses, e multa. 

B) detenção de 6 (seis) meses a 1 
(um) ano, ou multa. 

C) reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) 
ano, e multa. 

D) detenção de 1 (um) mês a 6 (seis) 
meses, ou multa. 

E) reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) 
ano, ou multa. 

20. (NUCEPE - 2014 - PM-PI - Aspi-
rante da Polícia Militar) 

A Lei n° 8.429/92 dispõe sobre as 
sanções aplicáveis aos agentes públicos 
nos casos de enriquecimento ilícito no 
exercício de mandato, cargo, emprego 
ou função na administração pública di-
reta, indireta ou fundacional e dá outras 
providências. Segundo o mencionado 
diploma legal, constitui crime a repre-
sentação por ato de improbidade contra 
agente público ou terceiro beneficiário, 
quando o autor da denúncia o sabe ino-
cente. O crime citado prevê as seguintes 
penas: 

A) 06 (seis) a 10 (dez) meses, e multa. 
B) 08 (oito) a 10 (dez) meses, e multa. 
C) 04 (quatro) a 10 (dez) meses, ou 

multa. 
D) 03 (três) a 06 (seis) meses, ou multa. 
E) 03 (três) a 08 (oito) meses, ou multa.

21. (NUCEPE - 2014 - PM-PI - Aspi-
rante da Polícia Militar) 

Com relação a processos dos Juiza-
dos Especiais Civis e Criminais, criados 
pela União, pelo Distrito Federal, pelos 
Territórios e pelos Estados, em confor-
midade com o que preconiza a Lei n° 
9.099/95, assinale a alternativa correta. 

A) Os processos orientar-se-ão pe-
los critérios da oralidade, simplicidade, 
informalidade, economia processual e 
celeridade, buscando, sempre que pos-
sível, apenas a transação. 

B) Os processos orientar-se-ão pe-
los critérios da oralidade, simplicidade, 
informalidade, economia processual e 
celeridade, buscando, sempre que pos-
sível, a conciliação ou a transação. 

C) Os processos orientar-se-ão pe-
los critérios da oralidade, simplicidade, 
informalidade, economia processual e 
celeridade, buscando, sempre que pos-
sível, apenas a conciliação. 

D) Os processos orientar-se-ão pelos 
critérios da oralidade, simplicidade, for-
malidade, economia processual e celeri-
dade, buscando, sempre que possível, a 
conciliação e a transação. 

E) Os processos orientar-se-ão pelos 
critérios da oralidade, simplicidade, for-
malidade, economia processual e celeri-
dade, buscando, sempre que possível, a 
conciliação ou a transação. 

22. (NUCEPE - 2014 - PM-PI - Aspi-
rante da Polícia Militar) 

Segundo a Lei n° 10.826/2003, é cri-
me disparar arma de fogo ou acionar 
munição em lugar habitado ou em suas 
adjacências, em via pública ou em dire-
ção a ela, desde que essa conduta não 
tenha como finalidade a prática de ou-
tro crime. O crime em questão prevê as 
seguintes penas: 

A) reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) 
anos, ou multa. 

B) reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, 
ou multa. 

C) reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, 
e multa. 

D) reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) 
anos, e multa. 

E) reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) 
anos, ou multa. 

23. (PM-RO - 2014 - PM-RO - Sar-
gento - Seleção Interna) 

Quanto aos princípios da Polícia Co-
munitária, julgue os seguintes itens: 

Segundo a doutrina, são princípios 
da Polícia Comunitária: “Filosofia e Es-
tratégia Organizacional”, “Criatividade 
e apoio básico”, “Limitação do Mandato 
Policial”. 

( ) Certo ( ) Errado 

24. (PM-RO - 2014 - PM-RO - Sar-
gento - Seleção Interna) 

Quanto aos princípios da Polícia Co-
munitária, julgue os seguintes itens: 

“A polícia é o público e o público é 
a polícia: os policiais são aqueles mem-
bros da população que são pagos para 
dar atenção em tempo integral às obri-
gações dos cidadãos”. A afirmativa aci-
ma se refere a uma das diferenças da 
polícia comunitária para com a polícia 
tradicional. 

( ) Certo ( ) Errado 

25. (PM-RO - 2014 - PM-RO - Sar-
gento - Seleção Interna) 

Quanto aos princípios da Polícia Co-
munitária, julgue os seguintes itens: 
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Para a implantação do sistema de 
Policiamento Comunitário é necessário 
que todos na instituição conheçam os 
seus princípios, praticando-os perma-
nentemente e com total honestidade de 
propósitos. Dentre estes princípios tem-
-se o da “Resolução Preventiva de Pro-
blemas a curto e a longo prazo”, o que 
segundo a doutrina, nada mais é que 
o dever de oferecer à comunidade um 
serviço policial descentralizado e per-
sonalizado, com endereço certo, onde 
a ordem não deve ser imposta de fora 
para dentro, mas as pessoas devem ser 
encorajadas a pensar na polícia como 
um recurso a ser utilizado para ajuda-
-las a resolver problemas atuais de sua 
comunidade. 

( ) Certo ( ) Errado 

26. (PM-RO - 2014 - PM-RO - Sar-
gento - Seleção Interna) 

Quanto aos princípios da Polícia Co-
munitária, julgue os seguintes itens: 

No bairro Paracuri situado no Distri-
to de Icoaraci, zona Noroeste da cidade 
de Belém, Estado do Pará, encontra-se a 
Escola Estadual de Ensino Fundamental 
e Médio Coronel Sarmento. Em frente à 
escola, recentemente, ocorreu o homi-
cídio de Mamoelzito; um perigoso tra-
ficante da região. Tal fato deixou toda 
a comunidade estudantil aterrorizada. 
Baseando-se na Filosofia de Polícia Co-
munitária, o principal procedimento a 
ser adotado pelo comandante do poli-
ciamento da área, é solicitação do au-
mento de efetivo e de viaturas, agindo 
de forma repressiva, evitando-se que fa-
tos dessa natureza possam novamente 
ocorrer, garantindo assim, a segurança 
da comunidade. 

( ) Certo ( ) Errado 

27. (PM-RO - 2014 - PM-RO - Sar-
gento - Seleção Interna) 

Quanto aos princípios da Polícia Co-
munitária, julgue os seguintes itens: 

No Brasil, o conceito de Polícia Co-
munitária é particularizado, pertencente 
a uma ou outra organização policial que 
o adota, dentro de critérios peculiares 
de mera aproximação com a sociedade. 

( ) Certo ( ) Errado

GABARITO 

01 C 
02 E 
03 A 
04 C 
05 B 
06 D 
07 E 

08 A 
09 B 
10 D 
11 A 
12 D 
13 B 
14 E 
15 A 
16 D 
17 E 
18 B 
19 C 
20 A 
21 B 
22 D 
23 ERRADO 
24 CERTO 
25 ERRADO 
26 ERRADO 
27 ERRADO 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/ 
ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

01. (FGV - 2021 - IMBEL - Supervi-
sor - Administrador) 

A discricionariedade administrativa é 
a maneira que a Administração Pública 
utiliza de seu poder para exercer atos 
administrativos, com a finalidade de 
atender ao interesse público. Em relação 
ao conceito de discricionariedade admi-
nistrativa, assinale a afirmativa correta. 

A) É a vinculação de ato administrati-
vo ao prescrito em lei, sem possibilidade 
de questionamento. 

B) É a expansão do ato administrativo 
por agentes putativos em consonância 
com o arcabouço legal. 

C) É a permissão da execução de ato 
pela administração sem a necessidade 
de recorrer ao Poder Judiciário. 

D) É a liberdade do administrador de 
tomar determinadas decisões, desde 
que esteja nos limites da lei. 

E) É a ação realizada com desrespeito 
ao direito e a ordem jurídica vigente, em 
função de um viés pessoal. 

02. (FGV - 2021 - IMBEL - Supervi-
sor - Administrador) 

Com base nas disposições constitu-
cionais e nos conceitos referentes à ad-
ministração indireta, assinale a afirmati-
va correta. 

A) As empresas públicas são instituí-
das por decreto de privatização. 

B) As autarquias expressam o proces-
so de descentralização administrativa. 

C) A criação de sociedades de econo-
mia mista é exemplo de concentração 
administrativa. 

D) As agências executivas são entida-
des paraestatais derivadas da publiciza-
ção governamental. 

E) As agências reguladoras recebem 
essa qualificação de forma vinculada 
pelo ministério supervisor. 

03. (FGV - 2021 - IMBEL - Supervi-
sor - Administrador) 

Assinale a opção que apresenta fases 
do ciclo de políticas públicas. 

A) Formulação, execução e reversão 
B) Elaboração, formulação e avalia-

ção. 
C) Organização, implementação e ex-

tinção. 
D) Planejamento, execução e acom-

panhamento. 
E) Planejamento, elaboração e acom-

panhamento. 

04. (FGV - 2021 - IMBEL - Supervi-
sor - Administrador) 

O modelo de gestão governamental 
experimentado no século XX, que se ba-
seava na ideia de que os serviços deve-
riam ser prestados com foco na qualida-
de e nas necessidades dos clientes, ficou 
conhecido como 

A) PSO. 
B) taylorismo. 
C) consumerismo. 
D) clientelismo. 
E) patrimonialismo. 

05. (FGV - 2021 - IMBEL - Supervi-
sor - Administrador) 

A concessão patrocinada é realizada 
entre a administração pública e uma 
entidade privada para a prestação de 
serviço público ou obras públicas, en-
volvendo contraprestação pecuniária 
do poder público e tarifas cobradas dos 
usuários do serviço. Esse tipo de contra-
to é exemplo de 

A) convênio. 
B) pregão eletrônico. 
C) termo de colaboração. 
D) parceria público-privada. 
E) regime de contratação diferencia-

da. 

06. (FGV - 2021 - IMBEL - Supervi-
sor - Administrador) 

O termo accountability está associa-
do à obrigação de prestação de contas 
e de responsabilização dos gestores 
públicos. Assinale a opção que indica o 
tipo de accountability que representa o 
controle mútuo entre os Poderes da Re-
pública, a exemplo de quando o Poder 
Judiciário fiscaliza o Poder Executivo. 
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A) Accountability social. 
B) Accountability político. 
C) Accountability vertical. 
D) Accountability horizontal. 
E) Accountability constitucional. 

07. (FGV - 2021 - IMBEL - Supervisor 
- Administrador) 

A Teoria da Burocracia, desenvolvida 
por Weber, é frequentemente associada a 
um conceito negativo, de lentidão e ex-
cesso de formalismo e regras, mas ela foi 
responsável por trazer propostas e ideias 
importantes para a administração, prin-
cipalmente no âmbito estatal. Assinale a 
opção que indica uma dessas propostas. 

A) Redução da meritocracia. 
B) Flexibilidade no processo decisório 
C) Descentralização da cadeia de co-

mando. 
D) Formalização das competências téc-

nicas. 
E) Evolução dos aspectos subjetivos or-

ganizacionais. 

08. (FGV – 2021 - Prefeitura de An-
gra dos Reis - RJ) 

Visando à modernização da gestão do 
Município de Angra dos Reis, o Prefeito 
implementa um modelo em que garante 
maior autonomia aos agentes públicos, 
pagando um bônus por cumprimento de 
metas específicas e reduzindo o controle 
procedimental. O modelo implementan-
do, é um exemplo de gestão 

A) burocrática. 
B) por processos. 
C) matricial. 
D) por resultados. 
E) patrimonialista. 

09. (FGV - 2019 - Prefeitura de Angra 
dos Reis - RJ - Especialista em Despor-
tos) 

Um conceito frequentemente enfatiza-
do no modelo gerencial, promovido pela 
Nova Gestão Pública, é o paradigma do 
cliente na gestão pública. 

Com base no entendimento trazido 
por essa ideia, assinale a afirmativa cor-
reta. 

A) O cidadão não deve mais ser visto 
como cliente pela Administração Pública, 
eliminando, dessa forma, aspectos defa-
sados da gestão burocrática. 

B) A Administração Pública deve criar 
ações para atender efetivamente a todos os 
cidadãos, valorizando-os como clientes. 

C) A privatização deve ser incentiva-
da para que possa haver a segmentação 
adequada do cliente público, permitindo 
a adoção de práticas patrimonialistas.

D) A liderança racional-legal precisa 
ser sedimentada nos governos moder-
nos, fato que só será viabilizado com o 
apoio tanto dos clientes como das em-
presas de um país. 

E) Os governos democráticos devem 
priorizar seus clientes-alvo, a exemplo 
dos poderes Legislativo e Judiciário, 
excluindo aqueles grupos de menor in-
fluência. 

10. (FGV - 2019 - Prefeitura de An-
gra dos Reis - RJ - Especialista em 
Desportos) 

Embora possuam processos seme-
lhantes, a gestão pública e a gestão pri-
vada não se confundem. 

Assinale a opção que indica uma pe-
culiaridade exclusiva da gestão privada. 

A) A realização de qualquer ação não 
proibida por lei. 

B) A elaboração de planejamento de 
estratégico. 

C) A busca pela eficácia em suas ope-
rações. 

D) O uso de novas tecnologias de-
senvolvidas pelo mercado. 

E) O estabelecimento de missão e vi-
são do negócio. 

11. (FGV - 2019 - Prefeitura de An-
gra dos Reis - RJ - Especialista em 
Desportos) 

Visando à modernização da gestão 
do Município de Angra dos Reis, o Pre-
feito implementa um modelo em que 
garante maior autonomia aos agentes 
públicos, pagando um bônus por cum-
primento de metas específicas e redu-
zindo o controle procedimental. 

O modelo implementando, é um 
exemplo de gestão 

A) burocrática. 
B) por processos. 
C) matricial. 
D) por resultados. 
E) patrimonialista. 

12. (FGV - 2019 - Prefeitura de Angra 
dos Reis - RJ - Especialista em Despor-
tos) 

A busca pela geração de valor para a 
sociedade fez com que o Governo Fede-
ral desenvolvesse o Modelo de Excelência 
em Gestão Pública, orientado para guiar 
as ações dos agentes públicos. 

Esse modelo possui como fundamento 
A) a cultura de estabilização política. 
B) o comprometimento com o merca-

do. 
C) a gestão tecnocrata. 
D) a orientação por produtos. 
E) o pensamento sistêmico. 

13. (FGV - 2019 - Prefeitura de An-
gra dos Reis - RJ - Inspetor de Alunos) 

João, servidor público ocupante de 
cargo de provimento efetivo junto ao 
Poder Executivo do Município de Angra 
dos Reis, foi alocado no setor de atendi-
mento ao público da unidade adminis-
trativa em que atuava. 

Em razão de sua formação, João uti-
lizava muitas gírias em seu processo de 
comunicação, era retraído, sorria pouco 
e passava parte do dia atendendo liga-
ções em seu telefone celular. 

Considerando a dinâmica das rela-
ções humanas e do atendimento ao pú-
blico, João deve 

A) manter seus traços comportamen-
tais durante o atendimento, já que são 
projeção de sua personalidade e não 
precisam ser alterados no ambiente de 
trabalho. 

B) ajustar totalmente seu comporta-
mento, eliminando a linguagem popu-
lar, sendo simpático, antecipando-se 
aos problemas e não utilizando o tele-
fone celular. 

C) ajustar parcialmente seu compor-
tamento, evitando atender ligações em 
seu telefone celular em quantitativo 
muito elevado. 

D) ajustar parcialmente seu compor-
tamento, antecipando-se aos problemas 
e sorrindo muito nos momentos em que 
tiver contato com o público. 

E) ajustar o seu comportamento so-
mente quando entenda relevante, à luz 
das peculiaridades do interlocutor, mas 
sem qualquer obrigação de preservar 
um padrão. 

14. (FGV - 2019 - Prefeitura de An-
gra dos Reis - RJ - Monitor de Educa-
ção Especial) 

A Relacione os princípios éticos do 
serviço público listados a seguir às suas 
respectivas definições. 

1. Impessoalidade 
2. Moralidade administrativa 
3. Publicidade 
( ) Os atos praticados pela Adminis-

tração Pública devem ser divulgados 
oficialmente, para conhecimento da po-
pulação. 

( ) Os atos praticados pela Adminis-
tração Pública devem ser realizados sem 
favorecimentos ou distinções. 

( ) Os atos praticados pela Adminis-
tração Pública devem zelar pelo bem da 
sociedade e conduzir uma administra-
ção ética. 

Assinale a sequência correta, na or-
dem apresentada. 

A) 1, 3 e 2. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 3, 1 e 2. 
D) 2, 3 e 1. 
E) 3, 2 e 1. 

15. (FGV - 2019 - Prefeitura de An-
gra dos Reis - RJ - Monitor de Educa-
ção Especial) 

Leia o trecho a seguir. 
Ética é o estudo dos princípios que 

orientam e disciplinam o comportamen-
to humano, refletindo a respeito às nor-
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mas e aos valores vigentes em nossa so-
ciedade e no serviço público. 

Assinale a afirmativa que não está de 
acordo com o texto acima. 

A) Ética é o conjunto de regras a res-
peito dos valores morais de uma socie-
dade. 

B) Os princípios éticos devem ser apli-
cados para gerar o bem de todos. 

C) A conduta ética obriga a escolher 
entre o honesto e o desonesto. 

D) Os princípios éticos nos liberam 
para agir segundo os nossos interesses. 

E) A ética diz respeito aos valores que 
indicam o que é um bem coletivo.

16. (FGV - 2019 - MPE-RJ - Analista 
do Ministério Público - Administrativa) 

Sobre o contrato de resultados, que é 
um instrumento de gestão pública, é IN-
CORRETO afirmar que: 

A) tem que ser negociado, baseado na 
escuta e no acordo entre as partes; 

B) explicita as responsabilidades mú-
tuas; 

C) é a delegação de competências para 
gerir resultados de uma organização pú-
blica; 

D) substitui o controle clássico pela 
hierarquia e pela burocracia; 

E) propõe as condições para sua altera-
ção e indica o seu prazo de término. 

17. (FGV - 2019 - MPE-RJ - Analista 
do Ministério Público - Administrativa) 

Existem diversas tipologias para classi-
ficar as políticas públicas. Uma das tipolo-
gias utiliza o critério de impacto das polí-
ticas públicas nos beneficiários. 

Considerando esse critério, é correto 
afirmar que as políticas do sistema pre-
videnciário e a ampliação da geração de 
energia elétrica são, respectivamente: 

A) constitutiva e redistributiva; 
B) distributiva e regulatória; 
C) constitutiva e regulatória; 
D) redistributiva e distributiva; 
E) redistributiva e regulatória. 

18. (FGV - 2019 - MPE-RJ - Analista 
do Ministério Público - Administrativa) 

O novo gestor do Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro, durante seu dis-
curso de posse, enfatizou a necessidade 
de adaptar e transferir os conhecimentos 
gerenciais desenvolvidos no setor privado 
para o setor público. 

Com base nessa fala, conclui-se que o 
novo gestor é adepto do seguinte para-
digma de Administração Pública: 

A) meritocracia; 
B) modelo burocrático; 
C) nova república; 
D) new public management; 
E) accountability. 

19. (FGV - 2019 - MPE-RJ - Analista 
do Ministério Público - Administrati-
va) 

A evolução da disciplina de Adminis-
tração Pública pode ser compreendida 
por intermédio do estudo de seus perío-
dos paradigmáticos. 

O conceito de governo onde predo-
mina a ideia de que governar é adminis-
trar corresponde ao paradigma: 

A) nova gestão pública; 
B) administração pública burocrática; 
C) new public management; 
D) estado do bem-estar social; 
E) gerencialismo. 

20. (FGV - 2019 - Prefeitura de Sal-
vador - BA - Especialista em Políticas 
Públicas) 

A preparação para se colocar em prá-
tica as políticas públicas é conhecida 
por implementação. Nessa etapa, são 
realizados o planejamento e a organiza-
ção dos elementos necessários para sua 
execução. 

Para que essa fase seja bem-sucedi-
da, é importante que algumas pré-con-
dições estejam presentes. 

Assinale a afirmativa que não pode 
ser considerada uma pré-condição. 

A) As circunstâncias externas não de-
vem impor restrições que desvirtuem 
sua implementação. 

B) A relação entre causa e efeito deve 
ser indireta, e, se houver fatores interve-
nientes, estes devem ser mínimos. 

C) As tarefas a serem realizadas por 
cada participante devem ser especifica-
das, com detalhes completos e sequên-
cias perfeitas. 

D) Os atores que exercem posições 
de comando devem ser capazes de ob-
ter efetiva obediência dos comandados. 

E) O programa deve dispor de tempo 
e recursos suficientes. 

21. (FGV - 2019 - Prefeitura de Sal-
vador - BA - Fiscal de Serviços Muni-
cipais) 

A crise do Estado brasileiro, na década 
de 80, ensejou a adoção de novas prá-
ticas para a Administração Pública. Um 
conjunto de experiências internacionais 
bem-sucedidas foi, então, identificado 
como formando um novo movimento 
da atuação estatal, posteriormente de-
nominado como Nova Gestão Pública 
(New Public Management). 

Assinale a opção que apresenta uma 
característica importante desse movi-
mento. 

A) Foco em Resultados, caracterizado 
pela mudança paradigmática de ênfase 
em metodologias de controle a poste-
riori para a utilização sistêmica do con-
trole a priori. 

B) Controle Social, instituindo a orien-
tação administrativa voltada para o sigi-
lo de informações públicas, fundamen-
tais para inibir conflitos societários. 

C) Valorização do Serviço Público, 
adotando a filosofia do Estado em-
preendedor e realizando a estatização 
de serviços considerados estratégicos 
para a economia do país. 

D) Trabalho em Rede, por meio do de-
senvolvimento da força de trabalho do 
setor público, reduzindo a necessidade 
de informatização e automatização dos 
processos, e garantindo a empregabili-
dade. 

E) Flexibilidade Administrativa, ofere-
cendo uma maior autonomia aos gesto-
res públicos para a tomada de decisões, 
vinculando-a ao alcance das metas. 

22. (FGV - 2019 - Prefeitura de Sal-
vador - BA - Fiscal de Serviços Muni-
cipais) 

No processo de formulação de políti-
cas públicas, existem situações em que 
a discussão sobre um issue fica restrita 
ao tratamento dentro das comunidades 
técnicas, grupos de poder e subsistemas 
políticos, inibindo o surgimento de no-
vas ideias. 

A ocorrência dessa situação é chama-
da de 

A) armadilha mixed-scanning. 
B) judicialização das políticas públi-

cas. 
C) formação bottom-up. 
D) monopólio da política pública. 
E) incrementalismo redundante. 

23. (FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico 
Superior Especializado - Administra-
ção de Empresas) 

Determinado dirigente de órgão pú-
blico vinculado à Defensoria Pública 
recebe a incumbência de implementar 
a gestão por resultados no âmbito das 
atividades do órgão. 

Com base no contexto e nas propos-
tas da gestão por resultados, é correto 
esperar que o dirigente promova, como 
uma de suas ações:

A) a equiparação remuneratória entre 
as carreiras do órgão, inibindo o conflito 
disfuncional; 

B) a reformulação incremental da cul-
tura organizacional, visando à verticali-
zação da linha de comando; 

C) o desenvolvimento dos mecanis-
mos de prestação de contas, permitindo 
aumento da responsabilização dos ser-
vidores; 

D) a redução das tarefas executadas 
no órgão, garantindo a majoração do 
índice de produtividade; 

E) a implementação de bonificação 
por tempo de serviço, efetivando a uti-
lização dos incentivos procedimentais. 
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24. (FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico 
Superior Especializado - Administra-
ção de Empresas) 

A existência de eleições livres e jus-
tas é um dos elementos essenciais para 
a democracia de um país. É por meio 
delas que o povo adquire o poder de 
expressar sua satisfação ou insatisfação 
com a atuação de seus governantes e as 
políticas públicas executadas. 

Nesse sentido, o mecanismo repre-
sentado pelo voto, por meio do qual 
a população exerce controle sobre os 
seus governantes, é conhecido como: 

A) governança; 
B) governabilidade; 
C) accountability vertical; 
D) accountability horizontal; 
E) gestão top-down. 

25. (FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico 
Superior Especializado - Administra-
ção de Empresas) 

O Governo do País Alfa, com o objeti-
vo de reduzir as desigualdades estrutu-
rais entre os habitantes da comunidade, 
decide implementar políticas públicas 
que beneficiem apenas grupos especí-
ficos e que sejam custeadas por outros 
atores, que não os beneficiários. 

Com base na tipologia proposta por 
Lowi quanto às classes de políticas pú-
blicas, o governo deve realizar políticas: 

A) regulatórias, a exemplo da institui-
ção de regras para segurança alimentar 
para alimentos básicos; 

B) distributivas, a exemplo da institui-
ção de salário-desemprego para demiti-
dos sem justa causa; 

C) constitutivas, a exemplo da insti-
tuição de reforma agrária para terras 
que não cumprem a função social; 

D) redistributivas, a exemplo das co-
tas raciais no acesso às universidades; 

E) enunciativas, a exemplo do bolsa-
-família para indivíduos de baixa renda. 

26. (FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico 
Superior Especializado - Administra-
ção de Empresas) 

O Modelo de Excelência em Gestão 
Pública, instituído para ser utilizado 
pelos órgãos e entidades da Adminis-
tração Pública Brasileira, como base na 
busca pela melhoria na qualidade, pos-
sui entre seus fundamentos: 

A) pensamento sistêmico; 
B) geração de valor de mercado; 
C) foco na eficiência e legalidade; 
D) comprometimento com o cliente; 
E) impacto de curto prazo. 

27. (FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico 
Superior Especializado - Administra-
ção de Empresas) 

A Administração Pública Burocrática 
ganha força no Brasil em 1938, com a 

criação do Departamento Administrati-
vo do Serviço Público (DASP), que tinha 
entre seus objetivos o implemento dos 
princípios da estrutura burocrática à 
Administração Pública do país, em par-
ticular do Governo Federal. Esse modelo 
de administração burocrática surge com 
o intuito de eliminar os aspectos patri-
monialistas da Administração Pública 
brasileira, por meio de uma lógica ra-
cional-legal, com o objetivo de reduzir 
a corrupção. 

Embora tenha sido responsável por 
mudanças positivas para a Administra-
ção Pública brasileira, o modelo de Ad-
ministração Pública Burocrática trouxe 
consigo algumas disfunções, a exemplo 
de: 

A) preocupação excessiva com o re-
sultado, deixando as regras procedi-
mentais em segundo plano; 

B) perda de controle sobre a comuni-
cação e do controle decisório, em fun-
ção da autoridade horizontal; 

C) dificuldade de respostas às mu-
danças do meio externo, dando priori-
dade às questões internas do sistema; 

D) baixa profissionalização, decorren-
te do favorecimento de promoção por 
antiguidade em detrimento do mereci-
mento; 

E) aumento das práticas clientelistas, 
resultante da restrição de tratamentos 
isonômicos apenas aos indivíduos per-
tencentes à estrutura pública ou política. 

GABARITO 

01 D 
02 B 
03 B 
04 C 
05 D 
06 D 
07 D 
08 D 
09 B 
10 A 
11 D 
12 E 
13 B 
14 C 
15 D 
16 C 
17 D 
18 D 
19 B 
20 B 
21 E 

22 D 
23 C 
24 C 
25 D 
26 A 
27 C

CRIMINOLOGIA

01. (FGV - 2021 - DPE-RJ - Defensor 
Público) 

Considerando os postulados da Cri-
minologia Crítica, a partir do pensamen-
to de Alessandro Baratta, é correto afir-
mar que: 

A) a Escola Clássica e a Escola Positi-
va partem do paradigma de uma ciência 
penal integrada na qual está abarcada 
tanto a ciência jurídica propriamente 
dita, quanto a concepção geral do ser 
humano em sociedade, o que conflui 
para o que se chama de ideologia da 
defesa social; 

B) a teoria das técnicas de neutraliza-
ção encontra-se em posição diametral-
mente oposta à teoria das subculturas 
criminais na medida em que a primeira 
explica o crime a partir de suas causas e 
a segunda, a partir de seus efeitos; 

C) a mudança promovida no sentido 
de considerar o direito penal como um 
sistema estático de normas, e não dinâ-
mico de funções, permitiu desmascarar 
o direito penal como um sistema que 
supostamente protege a todas e todos 
de maneira igual; 

D) teria por missão a construção de 
uma teoria ideológica do desvio, dos 
comportamentos socialmente negativos 
e da criminalização, e a elaboração das 
linhas de uma política criminal alternati-
va, de uma política das classes subalter-
nas no setor do desvio; 

E) acerca das teorias do conflito, den-
tro de uma visão pluralista e mecanicista 
da concorrência entre grupos, o autor as 
toma como explicativas da criminaliza-
ção primária (fase de formação da lei) 
e da criminalização secundária (fase de 
aplicação da lei). 

02. (FGV - 2021 - DPE-RJ - Defensor 
Público) 

“Essa violência [do sistema penal] e 
esse desprezo por outros seres huma-
nos seriam teorizados desde os anos 
1970 por aqueles que pretendiam aca-
bar expressamente com o que denomi-
navam domínio dos especialistas espe-
cialmente brandos com os delinquentes. 
Para eles era necessário abandonar as 
grandes teorizações e voltar ao básico, 



437

EX
ER

CÍ
CI

O
S

ao que as pessoas comuns entendem por 
bem e mal.” (ANITUA, Gabriel Ignácio. His-
tórias dos Pensamentos Criminológicos. 
Rio de Janeiro: Editora Revan: Instituto 
Carioca de Criminologia, 2008. Pg. 779). 

Essa “criminologia da vida cotidiana” 
identifica-se com o pensamento de de-
fensores e defensoras: 

A) do realismo criminológico das es-
querdas; 

B) de políticas de lei e ordem; 
C) de práticas restaurativas; 
D) do direito penal mínimo; 
E) do realismo marginal. 

03. (FGV - 2021 - DPE-RJ - Defensor 
Público) 

O reconhecimento de que a categoria 
“mulher” não é (e não pode ser) tomada 
como um sujeito universal na medida 
em que abre espaço para assimetrias 
entre as próprias mulheres que se des-
dobram em silenciamento, colonização 
e assimilação de umas pelas outras, le-
vou à construção de diferentes perspec-
tivas criminológicas, dentre as quais é 
possível identificar: 

A) a criminologia queer e a criminolo-
gia feminista negra; 

B) a criminologia feminista negra e a 
criminologia crítica;

C) a criminologia queer e a criminolo-
gia da libertação; 

D) a criminologia dos direitos huma-
nos e a criminologia da libertação; 

E) a criminologia clínica e a criminolo-
gia feminista negra. 

04. (FGV - 2021 - DPE-RJ - Defensor 
Público) 

“(...) a (re)produção sócio-individual da 
necessidade de controle penal-psiquiá-
trico no Brasil pautou-se em três eixos 
básicos: criminalidade/anormalidade (a 
aproximação entre crime e doença en-
tendida pelo viés da antropologia criminal 
desenvolvida e modificada ao longo dos 
anos), periculosidade (associada direta-
mente ao ‘louco-criminoso’) e medo/in-
segurança (conceito intrínseco à doença 
mental e às relações sociais modernas).” 
(CASTELO BRANCO, Thayara. O Estado 
penal-psiquiátrico e a negação do ser hu-
mano (presumidamente) perigoso. Revis-
ta de Criminologias e Políticas Criminais | 
e-ISSN: 2526-0065 | Maranhão | v. 3 | n. 2 | 
p. 19– 32| Jul/Dez 2017). 

Considerados os três pilares apresenta-
dos pela autora, é correto afirmar que o 
modelo de controle penal-psiquiátrico no 
Brasil se identifica como uma expressão 
do(a): 

A) direito penal do fato; 
B) garantismo humanizador; 
C) direito penal de tratamento; 
D) positivismo correicionalista; 
E) antipsiquiatria. 

05. (FGV - 2021 - DPE-RJ - Defensor 
Público) 

“Em março de 2021, foi tornado pú-
blico o Relatório ‘Mulheres nas audiên-
cias de custódia no Rio de Janeiro’, com 
os dados referentes ao ano de 2019 re-
colhidos e analisados pela Defensoria 
Pública do Estado do Rio de Janeiro”. 

“De acordo com a pesquisa, conside-
rando os 533 casos das mulheres que, 
no momento da audiência de custódia, 
atendiam aos critérios objetivos para 
prisão domiciliar, foi possível observar 
que 25% das mulheres, apesar de cum-
prir os requisitos legais, permaneceram 
presas preventivamente. Verificou-se 
também que, em decisões judiciais que 
aplicaram prisão preventiva para mulhe-
res que atendiam aos critérios objetivos 
para prisão domiciliar, aproximadamen-
te 65,5% contêm alguma referência à 
prisão domiciliar. Ou seja, essa questão 
foi de alguma forma introduzida no cur-
so da audiência de custódia e, mesmo 
assim, essas custodiadas continuaram 
presas.” 

Fonte: Defensoria Pública do Estado 
do Rio de Janeiro, Diretoria de Estudos e 
Pesquisas de Acesso à Justiça, Relatório 
“Mulheres nas audiências de custódia no 
Rio de Janeiro”, 2019. Disponível em: ht-
tps://www.defensoria.rj.def.br/ upload-
s/a rquivos/153960d0ac82483580bc-
117104cac177. pdf 

Em linha com o pensamento crimino-
lógico feminista brasileiro contemporâ-
neo, é correto afirmar que o lastro epis-
temológico para análise do processo de 
criminalização de mulheres parte: 

A) da constatação de que existem cri-
mes próprios das mulheres, tais quais o 
infanticídio, o aborto, os envenenamen-
tos, que ficaram sempre impunes, por 
serem ignorados ou desconhecidos, já 
que mais presentes na esfera doméstica 
(A. Peixoto); 

B) das reflexões teóricas segundo as 
quais as oportunidades, as habilidades 
e as redes sociais historicamente contri-
buíram para o predomínio da crimina-
lidade masculina, enquanto esses mes-
mos fatores limitaram as oportunidades 
das mulheres nesse campo (R. Simon); 

C) da conclusão de que a criminali-
dade feminina é largamente mascarada, 
pois não há interesse da polícia em in-
vestigar mulheres que praticam crimes, 
e, além disso, em grande parte dos cri-
mes, elas funcionam como cúmplices ou 
receptadoras de bens, fazendo com que 
as mulheres fiquem ocultas e não sejam 
punidas. (O. Pollak); 

D) da ideia de que a masculinização 
do comportamento de mulheres em ra-
zão do paradigma de gênero do mundo 
ocidental as libertou de seguirem o pa-
drão atribuído ao feminino e de agirem 

como homens e participarem cada vez 
mais de espaços até então tipicamente 
masculinos, dentre os quais está tam-
bém a criminalidade (F. Adler); 

E) da impossibilidade de uma etiolo-
gia criminal, pois cada caso traz consigo 
as peculiaridades das histórias de vida 
e das experiências das mulheres e, com 
estas, as razões que impulsionaram as 
práticas criminosas, que podem tanto ser 
relativas à subsistência da mulher e de sua 
família ou a situações específicas de violên-
cias das mais diversas ordens. (E. Pimentel). 

06. (IADES - 2018 - PM-DF - Soldado 
Músico) 

Atua mais tarde em termos etiológicos, 
não quando e nem onde o conflito criminal 
se origina, mas quando e onde se manifesta 
e se exterioriza, operando a curto e médio 
prazos e se orientando seletivamente a cer-
tos setores da sociedade, relacionando-se 
intimamente com a política legislativa penal, 
assim como com a ação policial. 

Essa informação caracteriza a prevenção 
A) migratória. 
B) terciária. 
C) secundária. 
D) primária. 
E) multifatorial. 

07. (IADES - 2018 - PM-DF - Soldado 
Músico) 

Prevenção que se orienta para a raiz do 
problema criminal, justamente para tentar 
neutralizá-lo antes que o problema se ma-
nifeste, voltada para a criação de pressu-
postos necessários ou para a resolução de 
situações criminógenas carenciais, conside-
rando a educação, a socialização, a casa, o 
trabalho, o bem-estar social e a qualidade 
de vida. 

A explicação apresentada refere-se à 
prevenção 

A) primária. 
B) quaternária. 
C) terciária. 
D) secundária. 
E) quinária. 

08. (IADES - 2018 - PM-DF - Solda-
do Músico) 

Uma característica fundamental do 
método da criminologia é a análise fo-
cada no(a) 

A) delito. 
B) delinquente. 
C) controle social. 
D) empiria. 
E) vítima.

09. (IADES - 2018 - PM-DF - Solda-
do Músico - Corneteiro) 

A macrossociologia comporta duas 
visões que influenciaram o pensamento 
criminológico. A primeira tem um re-
corte funcionalista e é conhecida como 
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teorias da integração ou teorias do con-
senso, e a segunda denomina-se teorias 
do conflito, pois estas partem de visões 
conflitivas da realidade. Considera-se 
uma teoria do conflito a 

A) teoria da associação diferencial. 
B) escola de Chicago. 
C) teoria crítica. 
D) teoria da anomia. 
E) teoria da subcultura deliquente. 

10. (IADES - 2018 - PM-DF - Solda-
do Músico - Corneteiro) 

Howard Becker, na obra Outsiders, 
assinala que a conduta desviante se 
origina a partir da sociedade. Determi-
nados grupos sociais criam regras cuja 
violação constitui a desviação; por sua 
vez, ao se aplicar essas regras a pessoas 
específicas, essas são rotuladas como 
outsiders. O desviante é alguém a quem 
o rótulo social de criminoso foi aplica-
do com sucesso, pois a desviação não é 
uma qualidade do ato que a pessoa co-
mete, mas uma consequência da aplica-
ção, pelos outros, das regras e sanções 
para o ofensor. 

Considerando essas informações, é 
correto afirmar que o construto teórico-
-criminológico de Howard Becker cons-
titui um dos expoentes da teoria da(o) 

A) associação diferencial. 
B) subcultura delinquente. 
C) paz pública. 
D) anomia. 
E) etiquetamento social. 

11. (IADES - 2018 - PM-DF - Solda-
do Músico - Corneteiro) 

Objeto integrado pelo conjunto de 
mecanismos e sanções sociais que pre-
tendem submeter o indivíduo a mode-
los e normas comunitários, passando 
pela instância da sociedade civil (família, 
escola, profissão, opinião pública e gru-
pos de pressão), bem como pela instân-
cia estatal, por meio da atuação da polí-
cia, da justiça, do Ministério Público, da 
administração penitenciária e de todos 
os efeitos que emanam dessas agências. 

A definição apresentada refere-se à 
(ao) 

A) norma penal. 
B) controle social. 
C) delinquente. 
D) vítima. 
E) delito. 

12. (IADES - 2018 - PM-DF - Solda-
do da Polícia Militar) 

Cobertura normativa completa, sem 
lacunas, e com tendência intimidatória 
por meio de órgãos de persecução pe-
nal qualificados, efetivos e implacáveis 
que, a rigor, retratam um sistema que 
aplica as penas com celeridade e de ma-
neira severa, reforçando a seriedade das 

cominações legais, a despeito das infin-
dáveis críticas. 

Os postulados apresentados perten-
cem ao modelo 

A) motivacional. 
B) ressocializador. 
C) de segurança cidadã. 
D) integrador. 
E) clássico. 

13. (IADES - 2018 - PM-DF - Solda-
do da Polícia Militar) 

Assinale a alternativa que indica obje-
tos da criminologia. 

A) Delinquência infanto-juvenil, de-
linquente, vítima e interdisciplinaridade. 

B) Delito, delinquente, vítima e con-
trole social. 

C) Delito, delinquente, empiria e in-
terdisciplinaridade. 

D) Empiria, interdisciplinaridade, víti-
ma e controle social. 

E) Delito, delinquente, vítima e con-
trole moral. 

14. (IADES - 2018 - PM-DF - Solda-
do da Polícia Militar) 

Assinale a alternativa que apresenta 
funções da criminologia. 

A) Explicar o crime e definir as me-
didas de combate à criminalidade que 
serão impostas ao Poder Executivo, ao 
Comando da Polícia Militar e à Secreta-
ria de Segurança Pública. 

B) Avaliar os diferentes modelos de 
resposta ao crime e criar tipos penais, 
bem como hipóteses de aumento ou de 
diminuição das penas em abstrato. 

C) Explicar o crime, preveni-lo e criar 
tipos penais, auxiliando o Poder Legisla-
tivo no trâmite de medidas provisórias 
dessa natureza. 

D) Avaliar os diferentes modelos de 
resposta ao crime, explicar o crime e 
prevenir o crime. 

E) Intervir na pessoa do infrator e au-
xiliar o Poder Judiciário na aplicação das 
normas por meio de pareceres nos pro-
cessos criminais em curso. 

15. (PM-SC - 2017 - PM-SC - Cabo 
da Polícia Militar) 

Na prevenção ao crime a descober-
ta dos padrões que orbitam os even-
tos criminais é importante. A análise da 
concentração criminal e seus elementos 
como criminosos reincidentes, vítimas 
repetidas e áreas geográficas que con-
centram determinados eventos podem 
definir padrões criminais. De acordo 
com o livro “Análise de Crime para Solu-
cionadores de Problemas em 60 passos” 
assinale a alternativa CORRETA que de-
fine esta técnica: 

A) Policiamento comunitário. 
B) Policiamento tradicional. 
C) Regra 80-20. 

D) Triângulo de análise de problema. 
E) Geoprocessamento. 

16. (PM-SC - 2016 - PM-SC - Cabo 
da Polícia Militar) 

Conforme o livro “Análise de cri-
me para solucionadores de problemas 
em 60 pequenos passos”, dos autores 
CLARKE, R. V.; ECK, J. E, traduzido por 
SOARES, A. S.; SOUZA, E, 2010, faz-se 
necessário repensar o trabalho policial 
a partir de algumas premissas. Segundo 
os autores, assinale a assertiva correta 
que contenha as premissas para se re-
pensar o trabalho policial: 

A) Incorpore tecnologias que po-
tencializem o trabalho policial; Saiba o 
que funciona em policiamento; Valorize 
o conhecimento do policial da ponta; 
Saiba mais sobre criminologia do am-
biente; Aprimore sua habilidade de téc-
nica policial; Melhore a sua profissão; 
Torne-se um expert em crime; Promova 
solução de problemas.

B) Comunique-se eficientemente; 
Saiba o que funciona em policiamento; 
Assuma o seu lugar na equipe de pro-
jeto; Saiba mais sobre criminologia do 
ambiente; Aprimore sua habilidade de 
pesquisa; Melhore a sua profissão; Tor-
ne-se um expert em crime; Promova so-
lução de problemas. 

C) Comunique-se eficientemente; 
Saiba o que funciona em policiamento; 
Valorize o conhecimento do policial da 
ponta; Saiba mais sobre criminologia do 
ambiente; Aprimore sua habilidade de 
pesquisa; Melhore a sua profissão; Te-
nha humildade para transferir as ocor-
rências; Promova solução de problemas. 

D) Incorpore tecnologias que po-
tencializem o trabalho policial; Saiba o 
que funciona em policiamento; Adote 
um serviço de pronta resposta eficien-
te; Saiba mais sobre criminologia do 
ambiente; Aprimore sua habilidade de 
pesquisa. 

E) Incorpore tecnologias que poten-
cializem o trabalho policial; Saiba o que 
funciona em policiamento; Adote um 
serviço de pronta resposta eficiente; 
Saiba mais sobre criminologia do am-
biente; Aprimore sua habilidade de pes-
quisa; Melhore a sua profissão; Torne-se 
um expert em crime; Encaminhe os pro-
blemas para autoridades competentes. 

17. (IADES - 2017 - PM-DF - Aspi-
rante) 

A ideia de desorganização social, 
segundo a qual a cidade produz delin-
quência, ocupa posição fundamental na 
caracterização de certa teoria socioló-
gica. O efeito criminógeno da grande 
cidade, que invoca o debilitamento do 
controle social nos modernos núcleos 
urbanos, é uma explicação da teoria 
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A) da anomia. 
B) do etiquetamento. 
C) da associação diferencial. 
D) ecológica. 
E) da subcultura. 

18. (IADES - 2017 - PM-DF - Aspi-
rante) 

O favorecimento da criminalidade 
dos poderosos, o predomínio do sen-
timento coletivo de insegurança e do 
medo do crime, o populismo e a poli-
tização partidária, o endurecimento do 
rigor penal, a confiança ilimitada nos 
órgãos estatais do sistema punitivo, e 
o desprezo pelo sistema de garantias 
que o controla são, segundo Antônio 
Garcia-Pablos de Molina e Luiz Flávio 
Gomes, algumas das características ine-
rentes ao modelo de intervenção penal 
que representa uma perigosa involução, 
bem como perverte esforços realizados, 
durante muito tempo, com vistas a me-
lhorar qualitativamente a resposta do 
sistema ao fenômeno delitivo. Os fun-
damentos supracitados correspondem 
ao modelo 

A) clássico. 
B) integrador. 
C) dissuasório. 
D) ressocializador. 
E) de segurança cidadã. 

19. (IADES - 2017 - PM-DF - Aspi-
rante) 

A prevenção que tem por destinatá-
rio o recluso (ou seja, a população pre-
sa) e por objetivo evitar a reincidência 
denomina-se prevenção 

A) primária. 
B) secundária. 
C) terciária. 
D) quaternária. 
E) quinária. 

20. (IADES - 2017 - PM-DF - Aspi-
rante) 

O sistema penal é uma denominação 
que comporta diversos saberes, em es-
pecial criminologia, política criminal e 
direito penal. A respeito dessas acep-
ções, assinale a alternativa incorreta. 

A) A criminologia é a atividade in-
telectual que estuda os processos de 
criação das normas penais e das normas 
sociais que estão relacionadas ao com-
portamento desviante; aos processos 
de infração e desvio dessas normas; e à 
reação social, formalizada ou não, que 
aquelas infrações ou desvios tenham 
provocado; bem como o respectivo pro-
cesso de criação, a respectiva forma e 
conteúdo e os respectivos efeitos. 

B) A política criminal lida com o in-
cessante processo de mudança social, 
com resultados que apresentam novas 
ou antigas propostas ao direito penal, 

trata de revelações propiciadas pelo 
desempenho das instituições que inte-
gram o sistema penal, dos avanços e das 
descobertas da criminologia, dos princí-
pios e das recomendações para reforma 
ou transformação da legislação criminal 
e dos órgãos encarregados da respecti-
va aplicação. 

C) O direito penal é o conjunto de 
normas jurídicas que preveem os crimes 
e lhes cominam sanções, bem como dis-
ciplinam a incidência e a validade de tais 
normas. 

D) A segurança pública limita-se ao 
conjunto de ações para a aquisição de 
armamentos, de viaturas e de equipa-
mentos para o combate à criminalidade, 
dialogando com o direito penal, a cri-
minologia e a política criminal, mormen-
te no que diz respeito à efetividade da 
redução da criminalidade e, por via de 
consequência, do controle social, visan-
do o alcance do abolicionismo penal. 

E) O sistema penal, que é apresentado 
como igualitário, atingindo igualmente 
as pessoas em função das respectivas 
condutas, quando analisado sob uma 
perspectiva crítica, observa-se que, na 
verdade, apresenta funcionamento se-
letivo, atingindo apenas determinadas 
pessoas integrantes de determinados 
grupos sociais, a pretexto das respecti-
vas condutas. As exceções, além de con-
firmarem a regra, são aparatosamente 
usadas para a reafirmação do caráter 
igualitário. 

GABARITO

01 A 
02 B 
03 A 
04 C 
05 E 
06 C 
07 A 
08 D 
09 C 
10 E 
11 B 
12 E 
13 B 
14 D 
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16 B 
17 D 
18 E 
19 C 
20 D

PROVA PM-CE 2021

01. (FGV - 2021 - PM-CE - Solda-
do da Polícia Militar) “Se não houver 
frutos, valeu a beleza das flores; se não 
houver flores, valeu a sombra das folhas; 
se não houver folhas, valeu a intenção da 
semente.” Henfil, cartunista. Sobre a es-
truturação desse pensamento, assinale a 
afirmativa correta.

A) Os termos frutos, flores, folhas, se-
mente indicam uma progressão de lugar 
e tempo.

B) As três frases que compõem o 
pensamento apresentam paralelismo 
sintático, ou seja, mostram estruturação 
sintática idêntica.

C) Cada uma das frases que com-
põem o pensamento de Henfil apresen-
ta uma retificação da frase anterior.

D) As formas verbais das frases com-
ponentes desse pensamento indicam 
uma ação futura.

E) Os termos beleza, sombra e inten-
ção indicam aspectos negativos da ação 
da natureza.

02. (FGV - 2021 - PM-CE - Solda-
do da Polícia Militar) Avalie a fra-
se a seguir. “Os fumantes são suicidas 
homeopáticos.” Isso significa que os 
fumantes

A) não acreditam na medicina tradi-
cional. 

B) preferem deixar de fumar a mor-
rer. 

C) matam-se pouco a pouco.
D) perdem a vida sem uma razão 

convincente. 
E) ingerem remédios prejudiciais à 

saúde.

03. (FGV - 2021 - PM-CE - Solda-
do da Polícia Militar) “A imaginação 
muitas vezes nos conduz a mundos a que 
nunca fomos, mas sem ela não iremos a 
nenhum lugar.” Carl Sagan. Nessa frase 
podemos fazer substituições de termos 
ou expressões sem que se altere o signi-
ficado pretendido. Assinale a opção em 
que a alteração proposta modifica o 
sentido original.

A) “muitas vezes” = frequentemente. 
B) “nos conduz a” = nos transporta 

para.  
C) “a mundos” = a lugares.  
D) “mas” = logo.
E) “a nenhum lugar” = a lugar algum.

04. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Todas as frases a se-
guir começam por uma metáfora. Assi-
nale a opção que apresenta a frase em 
que essa metáfora inicial é explicada.
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A) A loteria é um imposto para os que 
são ruins em Matemática. 

B) A humanidade é a imortalidade 
dos mortais. 

C) A modernidade é a tensão entre o 
efêmero e o eterno.

D) A vida é uma tragédia: o ato final 
é a morte. 

E) Os homens tornaram-se ferramen-
tas de suas ferramentas.

05. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Analise o seguinte 
texto humorístico: “Larguei a bebida. 
O ruim é que não lembro onde.” Nesse 
texto, o humor é provocado

A) pelo fato de a segunda frase dar 
um novo sentido ao verbo “largar”. 

B) pela situação incômoda de procu-
rar algo sem saber onde.

C) pela decisão anunciada na primei-
ra frase não ter sido bem-sucedida.

D) pelos erros gramaticais cometidos 
nas duas frases.

E) pela circunstância do esquecimen-
to provocado pela bebida.

06. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) “Eu amarei a luz por-
que ela me mostra o caminho. Contudo, 
eu suportarei a escuridão, pois ela me 
mostra as estrelas.” Assinale a opção que 
indica a mensagem contida nessa frase. 

A) Todas as coisas criadas têm a fina-
lidade de dar prazer ao homem. 

B) A natureza ensina os homens a vi-
ver de forma positiva. 

C) Os aspectos negativos da existên-
cia levam à depressão.

D) Cada momento de nossas vidas 
traz aspectos positivos e negativos.

E) O lado positivo das coisas deve ser 
procurado por todos.  

07. (FGV - 2021 - PM-CE - Solda-
do da Polícia Militar) Leia a introdução 
de um pequeno conto de Carlos Drum-
mond de Andrade: “O índio, informado 
de que aquela era a Semana do Índio, 
esperava na oca a chegada de visitantes, 
que certamente iriam cumprimentá-lo e 
levar-lhe algumas utilidades como pre-
sente. Chegou foi um homem de papel 
na mão, convidando-o a mudar-se com 
presteza, pois a terra fora adquirida por 
uma empresa de reflorestamento. ” Nas 
narrativas, como essa, aparece sem-
pre uma situação inicial de harmonia, 
que é perturbada por uma desarmonia, 
que é o miolo da narrativa. A desarmo-
nia neste caso é o fato de

A) a Semana do Índio não ser come-
morada dignamente.

B) a chegada de um homem convi-
dando o índio a mudar-se.

C) os visitantes não trazerem objetos 
de presente.

D)  o índio não ter recebido 
cumprimentos dos visitantes. 

E) a terra do índio ter sido adquirida 
por uma empresa.  

08. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) As frases a seguir es-
truturam-se a partir de uma compara-
ção, à exceção de uma. Assinale-a.

A) Sonhos são como deuses: quando 
não se acredita neles, deixam de existir.

B) Um acontecimento vivido é finito. 
Um acontecimento lembrado é ilimitado. 

C) O sonho é o domingo do pensa-
mento.

D) Pense como homem de ação e aja 
como homem de pensamento.

E) Fantasia não é exatamente uma fuga 
da realidade. É um modo de entendê-la. 

09. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) “Se não houver frutos, 
valeu a beleza das flores; se não houver 
flores, valeu a sombra das folhas; se não 
houver folhas, valeu a intenção da semen-
te.” Henfil, cartunista. O que essa frase nos 
ensina é que

A) a natureza nos ensina a viver melhor.
B) o otimismo deve guiar os nossos 

passos.
C) as atitudes positivas devem pautar 

nossos julgamentos.
D) a desistência diante da vida é algo 

inevitável. 
E) as intenções das ações é que as jus-

tificam.

10. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado da 
Polícia Militar) Um texto argumentativo 
apresenta sempre uma tese defendida 
por argumentos adequados ao conven-
cimento do leitor. Assinale a opção que 
indica a frase que mostra um argumento 
apoiado na intimidação pela vergonha. 

A) Vacine-se! A ciência recomenda! 
B) Toda a população do Reino Unido já 

se vacinou. Vacine-se também!
C) Vacine-se ou a Covid vai pegar você!
D) Todas as pessoas inteligentes se 

vacinaram. E você?
E) Vacine-se! É rápido e eficiente! 

11. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Um fazendeiro plan-
tou ao longo de uma das margens da 
estrada reta, que vai do portão de sua 
fazenda até a sua casa, vários coqueiros. 
Os coqueiros foram plantados em gru-
pos de 6 coqueiros igualmente espaça-
dos. A distância do portão ao primeiro 
coqueiro é de 10 metros e a distância 
entre o sexto coqueiro de um grupo e o 
primeiro coqueiro do grupo seguinte é o 
dobro da distância entre coqueiros conse-
cutivos de um mesmo grupo. A distância 

do portão da fazenda ao quarto coqueiro 
é de 28 metros. A distância do terceiro ao 
décimo coqueiro, em metros, é 

A) 48.
B) 49.  
C) 54.
D) 56.
E) 60.

12. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Em um grupo de 218 
soldados, 147 são do sexo masculino e 71 
do sexo feminino. Para um treinamento, 
esses 218 soldados são agrupados, alea-
toriamente, formando 109 pares de sol-
dados. Sabe-se que, exatamente, 21 pa-
res têm dois soldados do sexo feminino. 
O número de pares de soldados que têm 
dois soldados do sexo masculino é

A) 61.
B) 59.  
C) 57.
D) 55.
E) 53. 

13. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado da 
Polícia Militar) Em uma tabela 4 x 3, isto é, 
com 4 linhas e 3 colunas, a soma dos elemen-
tos de cada uma das 4 linhas é sempre a mes-
ma. A soma dos elementos de cada uma das 3 
colunas também é sempre a mesma, mas não 
necessariamente igual à soma dos elementos 
de cada linha. Sabe-se que a soma dos ele-
mentos da primeira coluna com os elementos 
da primeira linha é igual a 35 e que a diferença 
entre a soma dos elementos da terceira colu-
na e a soma dos elementos da segunda linha 
é igual a 5. A soma de todos os elementos 
dessa tabela é 

A) 84.
B) 75.
C) 72.
D) 60.
E) 48.

14. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Uma urna A contém 
20 bolas vermelhas e uma urna B contém 
21 bolas azuis. Essas são as únicas bolas 
nas duas urnas. Transferem-se, aleatoria-
mente, 5 bolas da urna A para a urna B. 
A seguir, também aleatoriamente, transfe-
rem-se 6 bolas da urna B para a urna A.  É 
correto concluir que, ao final, 

A) há exatamente uma bola azul na 
urna A.

B) há exatamente 15 bolas azuis na 
urna B.

C) não há bolas vermelhas na urna B.
D) há, no mínimo, uma bola vermelha 

na urna B. 
E) há, no máximo, 6 bolas azuis na 

urna A. 

15. ( FGV - 2021 - PM-CE - Solda-
do da Polícia Militar) O soldado Ryan 
e sua irmã Rayane possuem, respecti-
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vamente, R$ 1172,35 e R$ 1732,75. Para 
que os dois fiquem com, exatamente, a 
mesma quantia, Rayane deve dar a Ryan 

A) R$ 1452,55. 
B) R$ 560,40.
C) R$ 540,60. 
D) R$ 452,55.  
E) R$ 280,20.

16. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) O sargento Garcia 
tem, sob seu comando, entre 100 e 200 
soldados. O sargento Garcia observou 
que, formando os seus soldados em fi-
las de 14 soldados cada uma ou em filas 
de 18 soldados cada uma, a formação 
fica perfeita, isto é, não sobra nem fal-
ta soldado em qualquer fila. Quando o 
sargento Garcia forma os seus soldados 
em filas de 14 soldados cada uma, o nú-
mero de filas é

A) 8.
B)  9.
C) 10.
D) 11.
E) 12. 

17. (FGV - 2021 - PM-CE - Solda-
do da Polícia Militar) Em uma prova de 
natação, os tempos costumam ser apre-
sentados no formato 1:23.45, indicando, 
nesse caso, um tempo de 1 minuto, 23 
segundos e 45 centésimos de segundo. 
Em uma prova de natação de 400 me-
tros, 4 estilos, César obteve nos 4 esti-
los, respectivamente, os tempos 0:52.50, 
1:02.12, 1:05.42 e 0:54.10. O tempo total 
de César, nessa prova, foi de 

A) 3:54.14
B) 3:44.24
C) 3:14.44
D) 2:44.04
E) 2:24.54

18. (FGV - 2021 - PM-CE - Solda-
do da Polícia Militar) Em um grupo de 
120 soldados, 70 gostam de futebol e 60 
gostam de dançar.

É correto concluir que,
A) no máximo, 10 soldados gostam 

de futebol e de dançar.
B) no máximo, 50 soldados não gos-

tam de futebol nem de dançar.
C) no mínimo, 10 soldados não gos-

tam de futebol nem de dançar.
D) exatamente, 30 soldados gostam 

de futebol e de dançar.
E) no mínimo, 60 soldados gostam de 

futebol e de dançar.

19. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Um retângulo tem 
um de seus lados aumentado em 2/5 de 
seu valor e o outro lado diminuído de 
1/4 de seu valor. Conclui-se que a área 
desse retângulo, em relação à área ini-
cial,

A) aumentou 3/20.
B) aumentou 1/10. 
C) aumentou 1/20.
D) diminuiu 3/20. 
E) diminuiu 1/5.

20. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) O raio de uma esfera 
aumentou 1/3 de seu valor.

Sendo V o volume inicial da esfera, é 
correto afirmar que o novo volume

A) é menor do que V.
B) está entre V e (4/3)V. 
C) está entre (4/3)V e 2V. 
D) está entre 2V e 3V. 
E) é maior que 3V. 

21. (FGV - 2021 - PM-CE - Solda-
do da Polícia Militar) O TPI (Tribunal 
Penal Internacional) é o órgão que jul-
ga crimes que toda a comunidade in-
ternacional está interessada que sejam 
punidos, tamanha é a sua gravidade. É 
o caso dos crimes contra a humanidade, 
expressão que designa atos desumanos 
contra uma população civil, que causem 
intencionalmente grande sofrimento ou 
afetem gravemente a integridade físi-
ca ou a saúde física ou mental.  Além 
disso, para serem considerados contra a 
humanidade, esse ataque contra a po-
pulação civil tem de ser generalizado e 
realizado em larga escala ou deve ser 
sistemático, cometido de forma orga-
nizada e persistente. Quem comete o 
crime deve ter conhecimento de que o 
ataque se insere num contexto mais am-
plo de uma política (estatal ou de uma 
organização) contra aquela população. 
Com base no exposto, as condutas lis-
tadas a seguir podem ser consideradas 
exemplos de crimes contra a humanida-
de, à exceção de uma. Assinale-a.

A) Extermínio de grupos indígenas. 
B) Escravização de trabalhadores.
C) Desvio de verbas e fraude no erá-

rio público.
D) Tortura e violência sexual dirigida a 

determinado grupo. 
E) Perseguição de um grupo em ra-

zão de sua identidade. 

22. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Entre final de outu-
bro e início de novembro de 2021, Glas-
gow (Escócia) sediará uma conferência 
para debater como controlar as mudan-
ças climáticas, a COP26. A respeito do 
vocabulário ambientalista recorrente no 
encontro, relacione as expressões lista-
das a seguir às suas respectivas carac-
terizações.  1. Acordo de Paris 2. Justiça 
climática 3. Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas 

( ) Avalia as pesquisas mais atualiza-
das sobre mudanças climáticas e produz 
relatórios não prescritivos para as nego-

ciações internacionais que visam ao en-
frentamento da mudança do clima. 

( ) Vincula direitos humanos e de-
senvolvimento, para salvaguardar os 
direitos das pessoas mais vulneráveis e 
partilhar os encargos das mudanças cli-
máticas de forma equitativa.

( ) Estabelece a meta de manter o 
aquecimento global abaixo de 2°C aci-
ma dos níveis pré-industriais, e tentar 
atingir a meta de 1,5°C, para evitar ca-
tástrofes climáticas. 

Assinale a opção que apresenta a se-
quência correta, segundo a ordem esta-
belecida. 

A) 1, 3 e 2.
B) 2, 3 e 1.
C) 3, 2 e 1. 
D)  2, 1 e 3. 
E) 1, 2 e 3.

23. (FGV - 2021 - PM-CE - Solda-
do da Polícia Militar) A entrada das 
mulheres na Polícia Militar se deu junto 
com o processo de redemocratização 
do país. A respeito da participação fe-
minina na corporação, leia o trecho da 
entrevista de Tatiana Lima, Capitã da 
Polícia Militar do Rio de Janeiro, a se-
guir. Eu entrei em 2008, fiz a academia, 
me formei em 2010 e fui trabalhar nas 
ruas. Eu peguei um momento em que a 
entrada das mulheres nas UPPs foi muito 
valorizada, pois a imagem das policiais 
femininas ajudou muito na pacificação. A 
gente precisava do diálogo com a comu-
nidade e as mulheres por serem mais hu-
manas e acolhedoras conseguiram abrir 
esse espaço. Então, externamente foi bom. 
Internamente, principalmente nas missões 
operacionais, o preconceito continuou. A 
mulher continua sendo vista como mais 
fraca. Em uma operação com emprego de 
armas longas utilizadas em massa, sempre 
duvidam da performance da mulher. Hoje 
as mulheres estão começando a mostrar de 
forma positiva que também querem ocu-
par esse espaço. O importante é treinar e 
tentar igualar a eficiência da resposta físi-
ca, apesar dos homens terem uma genética 
mais favorável. Tudo é treino. Adaptado de 

https://www.nexojornal.com.br/profis-
soes/2021/04/16 Segundo o testemunho da 
entrevistada, assinale a afirmativa correta. 

A) A isonomia de fato entre homens e 
mulheres na PM foi atingida, por isso a 
participação feminina está aumentando.  

B) O cargo de PM é incompatível com 
o gênero feminino, por envolver situações 
de confronto violento. 

C) A atuação feminina na PM é válida, 
mas deve ser direcionada preferencial-
mente para missões de pacificação.

D) O preparo físico é fundamental para 
o serviço operacional, independente do 
gênero.
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E) O espaço para a mulher na PM é redu-
zido, tanto em ações de confronto quanto 
em atividades de relações públicas.

24. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Em 2021, depois de 
superada a fase mais aguda da pande-
mia, a cotação das commodities subiu e 
se somou ao desarranjo nas cadeias de 
produção. Essa interrupção provocou 
uma escassez de produtos, pressionando 
os preços. Assinale a opção que descreve 
corretamente um aspecto do atual cená-
rio da economia brasileira. 

A) A alta das commodities valorizou 
o real em relação ao dólar, pois o Brasil 
é um grande exportador de produtos 
básicos, como soja e milho.

B) O desarranjo no setor de bens de 
consumo duráveis foi causado pela alta 
na demanda externa, difícil de ser atendi-
da pela escassez de matéria-prima vinda 
da China.  

C) O fortalecimento da moeda brasilei-
ra em relação ao dólar é o resultado das 
exportações do agronegócio, que conti-
nuou forte, mesmo com a crise global da 
pandemia. 

D) A desordem nas cadeias produtivas 
resultou da crise sanitária, que paralisou 
ou reduziu a produção em diversos seto-
res industriais e gerou desabastecimen-
to de insumos. 

E) A alta nos preços dos combustíveis 
e da energia elétrica elevou os custos de 
produção e causou o desarranjo das ca-
deias produtivas nacionais. 

25. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Segundo o Financial 
Times, em agosto de 2021, a China tes-
tou, com relativo êxito, um míssil hiper-
sônico. De acordo com as informações, o 
míssil hipersônico foi lançado pela Chi-
na e circulou o globo terrestre, antes de 
acertar um alvo determinado, em terra. 
O míssil, que pode carregar em sua ponta 
uma ogiva nuclear, estava acoplado a um 
veículo planador capaz de alterar a pró-
pria rota para atingir o alvo. As agências 
de inteligência dos EUA estão surpresas 
com o progresso da potência asiática em 
armas de altíssimo alcance. Adaptado de 
https://canaltech.com.br/inovacao Com 
base no texto, analise as afirmativas a 
seguir. 

I. Mísseis hipersônicos são uma 
ameaça para os sistemas americanos de 
defesa contra mísseis, pois é difícil ras-
trear sua trajetória já que conseguem 
alterar a própria rota original. 

II. Mísseis que superam a velocidade 
do som são cobiçadas armas de guerra, 
por atingir alvos cada vez mais distantes 
e igualar os mísseis balísticos intercon-
tinentais em velocidade e potência des-
trutiva. 

III. China e EUA protagonizam uma 
reedição da Guerra Fria na qual o dis-
curso não é mais contra o comunismo, 
como na Guerra Fria contra os soviéti-
cos, mas em favor da democracia, con-
tra o regime autocrata de Pequim. Está 
correto o que se afirma em

A) I, apenas.  
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
E) I, II e III. 

26. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) A ocupação do terri-
tório cearense ocorreu tardiamente, ao 
contrário da rápida ocupação do litoral 
açucareiro, iniciada no século XVI. Somen-
te no século XVII o interior do Ceará seria 
ocupado pelos portugueses. A coloniza-
ção “tardia” do Ceará, em relação às capi-
tanias de Pernambuco e Bahia, por exem-
plo, está relacionada aos fatores listados a 
seguir, à exceção de um. Assinale-o. 

A) O desconhecimento do território 
pelos europeus e a resistência indígena. 

B) O impacto de fatores naturais, como 
as correntes marítimas, que dificultavam 
o acesso ao território.

C) O fato de o Ceará não estar inseri-
do nas rotas das especiarias, do ouro ou 
das riquezas litorâneas.

D) O fracasso em expulsar os france-
ses, que tomaram posse do território e 
construíram o Forte de São Sebastião. 

E) Os conflitos em função da pirataria 
e da presença de franceses e holandeses 
na região. 

27. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Leia o fragmento a se-
guir. Está feita a nossa íntima união, quer 
de reciprocidade de sentimentos, quer de 
riscos e perigos. O Ceará não cede a Per-
nambuco em patriotismo e zelo da sua 
liberdade: ambas são províncias do Brasil, 
cheias de gás, e daqueles ilustres caracte-
res que a natureza gravou nos corações 
livres dos brasileiros honrados. Do pa-
pel junto verá V. Exª. os motivos que nos 
obrigarão a depor o Presidente do governo 
desta província dentro de quatorze dias. O 
senhor Pedro José da Costa Barros em tão 
pouco período de tempo tornou-se alvo 
dos ressentimentos desse povo brioso que 
já não sofre os enganos, e para melhor 
dizer, o descaramento do gabinete do Rio 
de Janeiro. Quis levar-nos como escravos 
nos ferros do despotismo, e pretendeu que 
o Ceará negasse a Pernambuco aqueles 
indispensáveis socorros que um irmão 
deve prestar a seu irmão consternado: 
propôs mesmo que nós fôssemos de todos 
opostos aos sentimentos dos [desolados] 
pernambucanos. O fragmento refere-se 
à participação do Ceará no movimento 
conhecido como

A) Revolta da Cabanagem.
B) Insurreição do Crato. 
C) Revolução Pernambucana. 
D) Confederação do Equador.
E) Revolta da Balaiada.

28. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) A respeito da cria-
ção da Superintendência do Desenvol-
vimento do Nordeste (Sudene), avalie as 
afirmativas a seguir e assinale (V) para a 
verdadeira e (F) para a falsa.

( ) Sua instituição partiu da defini-
ção do espaço que seria compreendido 
como Nordeste e passaria a ser objeto 
da ação governamental: os estados do 
Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 
Sergipe, Bahia e parte de Minas Gerais. 

( ) Sua criação resultou da percepção 
de que, mesmo com o processo de in-
dustrialização, crescia a diferença entre 
o Nordeste e o Centro-Sul do Brasil, 
sendo necessário haver uma interven-
ção direta e planejada na região, para 
incentivar o seu desenvolvimento. 

( ) A Sudene foi criada como uma 
autarquia subordinada diretamente à 
Presidência da República, e sua secre-
taria executiva coube a Celso Furtado 
que, de 1959 a 1964, foi responsável 
pela estratégia de atuação do órgão. As 
afirmativas são, na ordem apresentada, 
respectivamente, 

A) V – F – F.
B) V – V– F. 
C) F – V – F.  
D) F – F – V.
E) V – V – V.

29. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Em depoimento re-
cente, Maria do Perpétuo Socorro Fran-
ça, Secretaria de Proteção Social, Justiça, 
Mulheres e Direitos Humanos (SPS) do 
Ceará, relata as ações da Comissão Es-
pecial de Anistia, órgão vinculado à sua 
secretaria: “Estamos selando nosso com-
promisso, enquanto Estado, para com 
todos os ex-presos políticos que lutaram 
pela democracia no Ceará durante a Di-
tadura Militar. As indenizações represen-
tam também nosso pedido de desculpas 
aos homens e mulheres que foram perse-
guidos neste período e que merecem todo 
nosso respeito. Somos o único Estado a 
indenizar ex-presos políticos da ditadura, 
e isso, reflete nossa preocupação com a 
efetivação das políticas que garantam de 
fato, direitos, liberdade e dignidade ao 
nosso povo”. Sobre a Comissão Especial 
de Anistia, é correto afirmar que ela é o 
órgão responsável por

A) analisar processos de pessoas de-
tidas no Ceará sob acusação de ter par-
ticipado de atividades políticas durante 
o período da ditadura militar.
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B) investigar casos de corrupção e 
desvio de verbas na administração pú-
blica estadual, durante o período da di-
tadura militar.

C) promover um revisionismo his-
tórico a respeito da gestão do estado 
durante o governo civil-militar dos anos 
1961-1979, apurando a verdade dos fa-
tos.

D) avaliar a ideologia dos que exer-
ceram algum tipo de militância política, 
cultural ou trabalhista no contexto da 
ditadura militar. 

E) indenizar todos os que foram pre-
sos injustamente no período do gover-
no civil-militar e que possam demons-
trar o erro cometido pelo judiciário. 

30. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Em 1881, foi defla-
grada a Greve dos Jangadeiros, liderada 
pelo pescador Francisco José do Nas-
cimento, conhecido como o “dragão 
do mar”. O movimento recusava-se a 
embarcar, no porto de Fortaleza, os es-
cravizados que seriam enviados às pro-
víncias do sul. Sobre o movimento dos 
jangadeiros em Fortaleza, assinale a afir-
mativa correta. 

A) Paralisou o mercado escravista do 
porto da cidade, obrigando o redirecio-
namento dos escravos para Belém. 

B) Tornou o Ceará a primeira provín-
cia a abolir a escravidão, em 1881, antes 
da assinatura da Lei Áurea.  

C) Teve um papel na abolição da es-
cravidão no Ceará, mas não conseguiu 
o apoio da elite intelectual abolicionista. 

D) Impactou o tráfico intercontinental 
de escravos, o que facilitou a imposição 
da Lei Eusébio de Queiroz. 

E) Foi comemorado pela imprensa 
abolicionistas na Corte, que difundiu o 
epíteto “dragão do mar”.

31. (FGV - 2021 - PM-CE - Solda-
do da Polícia Militar) A função pública 
deve ser exercida segundo os preceitos 
estabelecidos pela Administração Públi-
ca, tendo, como parâmetro, o Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Ci-
vil do Poder Executivo Federal, materia-
lizado por meio do Decreto nº 1171/94. 
Com base no Decreto nº 1171/94, assi-
nale a opção que indica um dever funda-
mental do servidor público.

A) Postergar a prestação de contas, 
quando for necessário ao interesse so-
cial.

B) Respeitar à igualdade, afastando-
-se de comportamentos que podem fa-
vorecer a hierarquia funcional.

C) Apresentar-se ao trabalho com 
vestimentas que considere mais confor-
táveis.

D) Facilitar a fiscalização de todos os 
atos ou serviços por quem de direito. 

E) Exercer suas atribuições com calma 
e tranquilidade, sem apressar-se diante 
de imprevistos. 

32. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Ao longo da história, 
os estudos relacionados à ética deram 
origem a diversos conceitos e classifica-
ções sobre o termo. Acerca do apresen-
tado, considere a situação na qual um 
policial, sozinho, encontra uma carteira 
no meio da rua, com elevada quantia 
em dinheiro, e decida devolvê-la a seu 
dono, em respeito ao dever, indepen-
dentemente de qualquer recompensa 
ou risco de punição. Sobre a situação 
narrada, assinale a opção que indica 
o conceito de ética no qual se baseou a 
ação do policial. 

A) Relativista.
B) Formal.
C) Utilitarista.
D) Empírico.
E) Proporcional.

33. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Promover a motiva-
ção das pessoas que atuam nas orga-
nizações nem sempre é uma atividade 
trivial, tendo sido, por isso, objeto de 
diversos estudos por especialistas. As-
sinale a opção que se relaciona corre-
tamente com a teoria motivacional dos 
dois fatores, de Frederick Herzberg.  

A) A satisfação das necessidades dos 
empregados deve ser realizada respei-
tando a hierarquia.

B) Os comportamentos desejáveis 
devem ser incentivados por meio de re-
forços positivos. 

C) O grau de atividade da valência é 
responsável por propiciar ou não a ex-
pectativa. 

D) Os elementos higiênicos são res-
ponsáveis por evitar a insatisfação. 

E) A comparação com os pares é a 
base para a análise de compatibilidade 
entre os esforços e as retribuições.

34. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Com base nas ca-
racterísticas utilizadas usualmente para 
a conceituação dos termos ética e mo-
ral, assinale a afirmativa correta.

A) A ética é uma normatização de 
comportamentos, enquanto a moral é 
uma disciplina filosófica.

B) A ética possui caráter científico, 
enquanto a moral tem caráter prático. 

C) A ética possui caráter temporal, 
enquanto a moral tem caráter perma-
nente.

D) A ética está relacionada ao costu-
me, enquanto a moral à qualidade do 
ser. 

E) A ética é cultural, enquanto a mo-
ral é teórica.

35. (FGV - 2021 - PM-CE - Solda-
do da Polícia Militar) No contexto da 
organização administrativa do Estado, 
e a responsabilidade pela instrumenta-
lização das diretrizes estatais, a Polícia 
Militar do Ceará é um exemplo de  

A) órgão público.
B) entidade administrativa.
C) fundação concedente.
D) entidade política. 
E) associação pública. 

36. (FGV - 2021 - PM-CE - Solda-
do da Polícia Militar) Considere uma 
situação na qual o Governo do Ceará 
tenha a intenção de criar uma empresa 
pública de fomento, visando a auxiliar 
o desenvolvimento do Estado. Acerca 
dessa empresa pública, assinale a afir-
mativa correta. 

A) Será uma pessoa jurídica de direi-
to privado, devendo sua criação ser au-
torizada por lei. 

B) Será uma pessoa jurídica de direito 
público, devendo ser criada por lei es-
pecífica.

C) Será um consórcio interno, deven-
do ser criado por decreto.

D) Será uma delegatária, devendo ser 
instituída por convênio. 

E) Não possuirá personalidade jurídi-
ca, devendo ter a criação autorizada por 
portaria.

37. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Acerca da organiza-
ção administrativa, analise as afirmativas 
a seguir. I. As autarquias devem ser cria-
das com o objetivo precípuo de explorar 
atividade econômica de utilidade públi-
ca. II. As fundações públicas possuem 
natureza jurídica de organização social. 
III. As sociedades de economia mista 
podem ser responsáveis pela prestação 
de serviços públicos. Está correto o que 
se afirma em

A) I, apenas. 
B) II, apenas.  
C) III, apenas. 
D) I e II, apenas.
E) I e III, apenas. 

38. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) As agências regula-
doras são importantes inovações do Es-
tado brasileiro, idealizadas, no contexto 
da reforma gerencial de 1995, com o 
intuito de regular atividades de deter-
minados setores da economia. Acerca 
das agências reguladoras, é correto afir-
mar que elas foram criadas por meio do 
processo conhecido por 

A) desconcentração.
B) concentração. 
C) descentralização.
D) centralização.
E) privatização. 
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39. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Embora cada empre-
sa tenha sua peculiaridade, existem ati-
vidades que são indispensáveis para os 
gestores, sendo conhecidas como fun-
ções administrativas. Assinale a opção 
que apresenta corretamente as funções 
administrativas. 

A) Planejamento, organização, coor-
denação e coerção. 

B) Planejamento, organização, dire-
ção e controle.

C) Organização, coordenação, con-
trole e inovação.

D) Coordenação, decisão, motivação 
e planejamento.

E) Direção, premeditação, coerção e 
coordenação.

40. (FGV - 2021 - PM-CE - Solda-
do da Polícia Militar) Ao analisar a 
estrutura de uma organização típica, é 
possível identificar a existência de três 
níveis hierárquicos: o tático, o operacio-
nal e o estratégico. Sabendo que cada 
um desses níveis é responsável por fun-
ções específicas na estrutura organi-
zacional, o nível operacional tem foco, 
essencialmente, no

A) longo prazo e em unidades espe-
cíficas.  

B) longo prazo e nas diretrizes depar-
tamentais.

C) médio prazo no ambiente interno.
D) curto prazo e no ambiente exter-

no.
E) curto prazo e em tarefas.

41. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Maria, policial mili-
tar, constatou que parte do telhado de 
uma casa localizada em comunidade ca-
rente, em razão das fortes chuvas ocor-
ridas na região, tinha desabado. Apesar 
do desabamento, o muro e o portão ao 
redor da casa, bem como suas paredes, 
permaneciam hígidos. À luz dessa narra-
tiva, caso Maria identifique a existência 
de pessoa ferida no interior da casa, não 
estando presente outra que possa ajudá-
-la, ela 

A) deve aguardar a chegada de outro 
morador e solicitar sua autorização para 
ingressar no local. 

B) deve comparecer perante o juízo da 
região e solicitar autorização para ingres-
sar no local. 

C) pode apenas isolar a área e aguar-
dar o órgão de salvamento, que está le-
galmente autorizado a ingressar no local.

D) deve se comunicar com a pessoa 
ferida e, somente se ela exteriorizar seu 
consentimento, ingressar no local.

E) pode ingressar no local, mesmo sem 
autorização do morador ou ordem judi-
cial, para prestar socorro à pessoa ferida. 

42. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Com o objetivo de 
estimular a abertura de igrejas, o que, 
ao ver dos idealizadores do projeto, 
contribuiria para aumentar o bem-estar 
da população, o Estado Alfa editou a 
Lei nº XX. De acordo com esse diploma 
normativo, as igrejas que preenchessem 
os requisitos exigidos teriam subvencio-
nadas 50% de suas despesas regulares. 
Considerando a sistemática constitucio-
nal, é correto afirmar que a Lei nº XX é 

A) inconstitucional, em razão do ca-
ráter laico dos entes federativos.

B) constitucional, em razão do eleva-
do interesse público a ser atendido com 
a iniciativa.

C) constitucional, pois é dever do Es-
tado prestigiar a liberdade de crença, 
subvencionando as igrejas.

D) inconstitucional, salvo se for as-
segurado que a subvenção alcance, de 
forma igualitária, todas as religiões.

E) inconstitucional, pois a subvenção 
foi parcial e as entidades sem fins lucra-
tivos devem recebê-la de modo integral.

43. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) João foi condenado a 
quatro anos de prisão, substituídos por 
pena restritiva de direitos por igual pe-
ríodo, em sentença criminal transitada 
em julgado. Como pretende concorrer a 
cargo eletivo na eleição a ser realizada 
no ano seguinte, consultou um advoga-
do sobre essa possibilidade, o qual lhe 
respondeu, corretamente, que a referida 
condenação, enquanto produzir efeitos,

A) impede João de concorrer a car-
go eletivo somente no local em que foi 
proferida a sentença. 

B) não produz efeitos no âmbito elei-
toral, em razão da independência das 
instâncias.

C) apenas impede João de ocupar um 
cargo público, eletivo ou não. 

D) impede João de votar e ser vota-
do.

E) apenas impede João de ser votado. 

44. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Joana, recém-eleita 
deputada estadual, pretendia apresen-
tar um projeto de lei em matéria na 
qual, conforme a ordem constitucional, 
há competência legislativa concorrente 
entre a União e os Estados. Ao questio-
nar sua assessoria sobre as característi-
cas dessa espécie de competência, ela 
foi informada, corretamente, que

A) o Estado deve observar as normas 
gerais editadas pela União.

B) as normas devem ser editadas em 
conjunto pela União e pelos Estados. 

C) o Estado exerce a competência le-
gislativa plena e, a União, a competência 
subsidiária. 

D) o Estado pode legislar livremen-
te sobre a matéria no âmbito local e a 
União no âmbito nacional.

E) a norma específica editada pelo 
Estado prevalece sobre a norma geral 
da União, na hipótese de conflito.

45. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Jéssica, vereadora 
no Município Alfa, realizou sérias críti-
cas ao sistema de transporte público de 
caráter coletivo oferecido aos muníci-
pes. Na ocasião, ela afirmou que, além 
de a qualidade ser sofrível, não eram 
revertidos, em benefícios para a cole-
tividade, as inúmeras vantagens ofere-
cidas pelo Poder Público às sociedades 
empresárias do setor, que “sangravam 
os cofres públicos e a coletividade sem 
piedade”. Insatisfeitas, essas sociedades, 
no afã de promover a responsabilidade 
civil de Jéssica, procuraram a orientação 
de um advogado, que lhes respondeu, 
corretamente, que

A) a responsabilização de Jéssica so-
mente seria possível caso sua opinião 
tivesse sido emitida fora do recinto da 
Câmara Municipal de Alfa.  

B) Jéssica, diversamente dos parla-
mentares federais e estaduais, não tinha 
inviolabilidade por suas opiniões e pa-
lavras, sendo possível responsabilizá-la. 

C) Jéssica tinha inviolabilidade idênti-
ca à dos parlamentares federais e esta-
duais por suas opiniões e palavras, não 
sendo possível responsabilizá-la.

D) a inviolabilidade de Jéssica so-
mente alcançava as opiniões e palavras 
proferidas no exercício do mandato e na 
circunscrição do Município.

E) a responsabilização de Jéssica es-
tava condicionada ao fato de sua opi-
nião não ter sido referendada, por maio-
ria simples, pelos membros da Câmara 
Municipal de Alfa. 

46. (FGV - 2021 - PM-CE - Solda-
do da Polícia Militar) Pedro, estudante 
de direito, questionou seu professor de 
direito constitucional a respeito de di-
versos aspectos relacionados ao órgão 
competente para processar e julgar o 
Presidente da República, caso ele seja 
acusado da prática de crime de respon-
sabilidade. O professor respondeu cor-
retamente que esse órgão é o(a) 

A) Senado Federal.
B) Congresso Nacional.
C) Câmara dos Deputados.
D) Supremo Tribunal Federal.
E) Conselho Nacional de Justiça. 

47. (FGV - 2021 - PM-CE - Solda-
do da Polícia Militar) O Presidente 
da República recebeu sugestão de um 
assessor no sentido de que deveria ser 
editada medida provisória a respeito de 
certa matéria. Ao questioná-lo sobre os 
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requisitos a serem observados na edi-
ção desse ato normativo, o assessor res-
pondeu, corretamente, que ele

A) deve ser precedido de autorização 
do Congresso Nacional. 

B) pode ser editado em qualquer 
matéria de interesse público, em caso 
de urgência.

C) não é suscetível de apreciação 
pelo Congresso Nacional e produz efei-
tos por 60 dias. 

D) pode ser editado em qualquer 
matéria de interesse público que exija 
disciplina uniforme.

E) deve ser posteriormente apreciado 
pelo Congresso Nacional, perdendo sua 
eficácia caso não o seja.

48. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) A Associação de Mo-
radores do pequeno Município Alfa, in-
satisfeita com a conduta e com diversas 
decisões proferidas pelo Juiz de Direito 
da Comarca que abrangia esse Muni-
cípio, consultou um advogado sobre a 
possibilidade de ser requerida a remo-
ção compulsória do referido magistra-
do, o que seria de suma importância 
para o bem-estar da coletividade. O ad-
vogado respondeu, corretamente, que 
essa medida

A) depende de sentença judicial tran-
sitada em julgado.

B) exige decisão do respectivo Tribunal, 
referendada pelo Supremo Tribunal Federal.  

C) é incompatível com a ordem 
constitucional, em razão da garantia da 
inamovibilidade.

D) exige decisão por voto da maioria 
absoluta do respectivo Tribunal ou do 
Conselho Nacional de Justiça. 

E) depende de prévia consulta à popu-
lação local, daí decorrendo a instauração 
do processo próprio.

49. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Inácio dos Santos, 
servidor da Promotoria de Justiça da Co-
marca Beta, recebeu a incumbência de 
separar as representações, encaminhadas 
ao Ministério Público, que versassem so-
bre a tutela de interesses difusos. Entre as 
representações recebidas, estavam as in-
dicadas a seguir. 

I. A primeira tratava de vazamento de 
resíduos sólidos de uma siderúrgica no 
Rio XX, comprometendo a pesca no local. 

II. A segunda tratava do aumento abu-
sivo das mensalidades da escola particular 
YY. 

III. A terceira tratava do incômodo de 
um vizinho devido ao som na casa do vi-
zinho limítrofe. 

Para atender à solicitação, Inácio deve 
separar as manifestações

A) I e III, apenas.
B) I e II, apenas.

C) I, apenas.
D) II, apenas. 
E) III, apenas.

50. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) João, pessoa violenta, 
passou a adotar comportamento que ex-
punha sua esposa, Maria, a iminente ris-
co de vida. Nessa situação, João pode ser 
afastado do lar conjugal

A) apenas pela autoridade judicial, 
ainda que o Município não seja sede de 
comarca.  

B) pelo delegado de polícia, caso o 
Município não seja sede de comarca, com 
comunicação ao juízo competente. 

C) pelo delegado de polícia ou por po-
licial, com prévia anuência do Ministério Pú-
blico, caso a medida seja urgente.

D) pela autoridade judicial, pelo Ministério 
Público ou pelo delegado de polícia, confor-
me a precedência na ciência dos fatos. 

E) pelo Ministério Público ou pelo dele-
gado de polícia, caso o Município não seja 
sede de seção judiciária, com comunicação 
ao juízo competente.

51. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado da 
Polícia Militar) Populares solicitaram 
que uma guarnição da polícia militar 
comparecesse ao restaurante XX. Lá 
chegando, constataram que o seguran-
ça do estabelecimento estava negando 
o ingresso de um grupo de pessoas de 
cor negra, sob o argumento de que par-
te do restaurante estava ocupada pelos 
seguidores de determinada religião que 
considerava pecado a convivência inter-
racial. À luz desse quadro, os policiais 
militares devem

A) prender o segurança do estabele-
cimento em razão da prática de crime.

B) orientar os envolvidos a buscar 
uma solução de caráter conciliatório. 

C) informar ao segurança que apenas 
o eventual uso da força caracterizaria a 
prática de crime. 

D) assegurar que o grupo de pessoas 
de cor negra possa ingressar no restau-
rante em outro horário. 

E) orientar o grupo de pessoas de cor 
negra a procurar outro restaurante, em 
respeito à liberdade religiosa.

52. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Jeferson foi preso 
por estar comercializando substâncias 
entorpecentes de uso proibido. Na oca-
sião, entendeu que um, entre os diver-
sos policiais militares que participaram 
da prisão, tinha se excedido. Por essa ra-
zão, solicitou que esse policial se identi-
ficasse, de modo que pudesse adotar as 
medidas legais que entendesse cabíveis 
na espécie. O policial, no entanto, negou 
a identificação solicitada. Nesse caso, a 
negativa de identificação do policial foi

A) incorreta, configurando a prática 
de crime.

B) correta, considerando a necessida-
de de resguardar sua segurança. 

C) correta, se amparada em orienta-
ção formal do seu comandante. 

D) incorreta, podendo acarretar ape-
nas a responsabilização administrativa 
do policial, não a criminal.  

E) correta, considerando que a prisão, 
por força do princípio da impessoalida-
de, é sempre atribuída à polícia militar.  

53. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Sobre o crime militar 
de abuso de autoridade, assinale a afir-
mativa correta. 

A)  Conforme previsão legal expressa, 
os institutos despenalizadores da Lei nº 
9.099/1995 aplicam-se ao crime militar 
de abuso de autoridade.

B) Apesar do disposto na Súmula 
172 do STJ, a partir da edição da Lei nº 
13.491/2017, é possível que a Justiça 
Militar processe e julgue militar pelo cri-
me militar de abuso de autoridade. 

C) Constranger um padre, sob ameaça 
de prisão, a depor no interior do quartel 
para expor detalhes de uma confissão 
de um policial militar, não configura cri-
me militar de abuso de autoridade. 

D) O crime militar de abuso de au-
toridade não comporta a pessoa jurídica 
como sujeito passivo do crime.

E) Compete ao Conselho de Justiça 
processar e julgar crime militar de abuso 
de autoridade cometido por policial mili-
tar contra civil.

54. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Com relação ao crime 
militar de tortura, assinale a afirmativa in-
correta.

A) O sargento que presencia a tortura 
de outro militar por um cabo, e nada fizer 
para impedi-lo, praticará o crime militar 
de tortura, incorrendo no mesmo tipo pe-
nal e pena que o cabo, em coautoria. 

B) O bem jurídico tutelado no crime de 
tortura é a dignidade da pessoa humana, 
visto que este tipo penal visa proteger 
tanto a integridade física quanto psíquica 
do ser humano. 

C) A ação penal no crime militar de tor-
tura será sempre pública incondicionada. 

D) O crime de tortura é inafiançável e 
insuscetível de graça ou anistia.  

E) Se da prática do crime militar de tor-
tura resultar lesão corporal grave, a pena 
aplicada será a de reclusão de quatro a 
dez anos. 

55. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Sobre concurso de 
agentes, com base no Código Penal Mili-
tar, assinale a afirmativa correta.
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A) Em regra, as circunstâncias de cará-
ter pessoal se comunicam a todos aque-
les que concorrem para a prática do crime 
militar.

B) O oficial que instiga seus inferiores a 
cometer o delito, sem dar ordem direta ou 
organizar a ação criminosa, terá sua pena 
atenuada se o crime for consumado, pois 
é uma hipótese de participação de some-
nos importância. 

C) Tratando-se de coautoria, a punibili-
dade de um dos agentes depende da dos 
demais de modo que a absolvição de um 
se comunica aos demais réus. 

D) Quem, de qualquer modo, concorre 
para o crime incide nas penas a este co-
minadas.

E) Se o crime for praticado com o con-
curso de dois ou mais oficiais, a pena des-
ses oficiais deverá ser aplicada em dobro.

56. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado da 
Polícia Militar) Com relação ao crime de 
deserção, assinale a afirmativa incorreta. 

A) Quando a ausência se verificar em 
subunidade isolada ou em destacamen-
to, o respectivo comandante, oficial ou 
não, providenciará o inventário do de-
sertor, devendo assinar com duas teste-
munhas idôneas.

B) É um crime de perigo abstrato, 
uma vez que o risco advindo da conduta 
é presumida por lei, bastando a violação 
da norma para sua concretização. 

C) A contagem para a consumação 
do estado de ausência inicia-se a partir de 
zero hora do dia seguinte àquela em que 
é verificada a falta injustificada do militar. 

D) Uma vez que o desertor com esta-
bilidade se apresente ao quartel, ele de-
verá ser submetido à inspeção de saúde 
e, quando julgado apto, será reincluído.

E) A deserção é crime de mera con-
duta, porque se configura com a ausên-
cia sem licença pura e simples do militar, 
além do prazo estabelecido em lei.

57. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Sobre as penas pre-
vistas no Código Penal Militar, assinale a 
afirmativa correta.

A) A pena de impedimento, aplicável 
à maioria dos crimes propriamente mi-
litares, sujeita o condenado a permane-
cer no quartel, sem prejuízo da instru-
ção militar. 

B) Apesar de prevista no Código Pe-
nal Militar, a pena de morte não pode 
ser aplicada por vedação constitucional. 

C) São circunstâncias que sempre 
agravam a pena, quando não inte-
grantes ou qualificativas do crime, ter 
o agente cometido o crime militar en-
quanto estava de serviço ou contra grá-
vida, criança, velho ou enfermo, confor-
me previsão expressa no Código Penal 
Militar. 

D) A pena de inabilitação para o exer-
cício de função pública pode ser aplica-
da pelo prazo de 2 a 20 anos, em virtude 
de crime militar praticado com abuso de 
poder ou violação do dever militar, mas 
está condicionada a estar expressamen-
te imposta na sentença. 

E) A suspensão dos direitos políti-
cos, prevista como pena acessória no 
Código Penal Militar, perdura enquan-
to o condenado estiver inabilitado para 
o exercício de função pública e, como 
consequência, o condenado pode votar 
mas não pode ser votado. 

58. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) O soldado Castro, 
militar da Polícia Militar do Estado do 
Ceará, pratica um delito durante a vi-
gência de uma lei temporária. A referida 
lei determina que a pena do delito será 
agravada se o crime tiver sido praticado 
por militar. Ocorre que, na época de seu 
julgamento, a mencionada lei já não es-
tava em vigor. Sobre a situação descrita, 
com base no disposto no Código Penal 
Militar, assinale a afirmativa correta.

A) Durante o julgamento, deve ser 
observada a lei mais benéfica para o réu.

B) Durante o julgamento, deve ser 
aplicada a lei vigente.

C) A lei temporária só será aplicada 
se for mais benéfica ao réu.

D) A lei temporária, após o período 
de vigência, será aplicada ao fato ocorri-
do durante sua vigência, ainda que mais 
gravosa.

E) A lei temporária não pode mais ser 
aplicada, uma vez decorrido seu período 
de vigência.

59. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Com base no Direito 
Penal Militar, assinale a afirmativa incor-
reta.

A) O soldado José e o cabo Lima ti-
veram um desentendimento que culmi-
nou com José dando um soco no seu 
superior, que sofreu ferimentos leves. 
Com medo de represália, o soldado não 
comparece ao quartel por 10 dias. Sua 
esposa, Gabriela, empresta seu carro a 
José, para que ele possa se esconder em 
uma cabana em local ermo, dificultando 
a captura do soldado. É correto afirmar 
que Gabriela não responderá pelo crime 
de favorecimento a desertor.

B) O soldado Batalha tenta subtrair 
para si o celular pertencente ao soldado 
Allan, mas antes que o delito de concre-
tize, o soldado Batalha é pego pela sar-
gento Aline. Enfurecido e inconformado 
com a tentativa de furto de um colega 
de farda, o soldado Allan se vinga, atro-
pelando o pé do soldado Batalha com 
seu carro, o que lhe causa incapacida-
de para tirar serviço por 2 meses. Nesse 

caso, o soldado Batalha responderá pelo 
crime de furto, em sua forma tentada, 
enquanto o soldado Allan responderá 
pelo crime de lesão grave. 

C) Tendo em vista a festa de come-
moração de seu aniversário, o soldado 
Eduardo instiga o soldado Ulysses a 
abandonar seu posto 1 hora antes do 
término do serviço. Inicialmente, o sol-
dado Ulysses concorda em abandonar o 
posto para ir à festa, porém acaba de-
sistindo e cumprindo o serviço regular-
mente. Nesse caso, o soldado Eduardo 
responderá pelo crime de instigação a 
abandono de posto. 

D) Com a intenção de formar um 
motim em protesto ao comandante do 
quartel, os soldados Franco e Allyson 
reúnem um grupo de 10 militares para 
ocupar a unidade militar. Para todos sa-
berem a seriedade do protesto, o solda-
do Allyson sugere o uso de armas. As-
sim, metade dos militares faz a ocupa-
ção, portando arma de forma ostensiva 
e todos ocupam o quartel por dois dias. 
Nesse caso, é correto afirmar que todos 
responderão pelo crime de revolta.  

E) Após ser desrespeitada pelo sol-
dado Bruno, a tenente Patrícia ameaça 
lavrar uma comunicação disciplinar ao 
comandante do quartel. A conduta da 
tenente Patrícia não caracteriza ameaça, 
ainda que seja provado que não houve 
desrespeito por parte do soldado Bruno.

60. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Com base no Código 
Penal Militar, avalie as afirmativas a se-
guir. I. Para se reconhecer qual é a mais 
favorável, a lei posterior e a anterior de-
vem ser consideradas separadamente, 
cada qual no conjunto de suas normas 
aplicáveis. II. O Código Penal Militar 
adota a teoria mista em relação ao tem-
po do crime, considerando-se praticado 
o crime tanto no momento da conduta 
ou omissão, quanto no momento do re-
sultado do crime. III. Se uma lei poste-
rior deixar de considerar um fato de um 
crime, nenhum agente poderá ser puni-
do, salvo se já tiver sido condenado por 
sentença irrecorrível. Está correto o que 
se afirma em

A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) II e III, apenas. 

61. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Com base no Código 
Penal Militar, assinale a afirmativa que é 
classificada como pena acessória. 

A) Suspensão do exercício do posto, 
da graduação, do cargo ou da função.

B) Perda do posto e da patente.
C) Reforma. 
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D) Detenção.
E) Impedimento. 

62. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Com base no Códi-
go Penal Militar, avalie as afirmativas a 
seguir. 

I. O erro de direito do Código Penal 
Militar está relaciona com a ignorância 
ou falsa interpretação da lei. A regra 
castrense diverge da do Código Penal 
Comum, uma vez que mesmo sendo es-
cusável, o erro não exclui o dolo, mas 
apenas atenua ou permite a substituição 
da pena. 

II. O erro de fato do Código Penal Mi-
litar não isenta o agente de pena, pois 
ao incidir sobre o fato que constitui o 
crime não importa se o erro é escusável 
ou inescusável, causando apenas uma 
atenuação da pena em medida propor-
cional ao erro. 

III. Nos crimes em que há violação 
do dever militar, as únicas hipóteses de 
coação, que podem ser invocadas pelo 
agente, são de ordem física ou material. 

Está correto o que se afirma em
A) I, apenas. 
B) II, apenas.  
C) III, apenas.
D) I e II, apenas. 
E) I e III, apenas.

63. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Otávio foi preso em 
flagrante e, posteriormente, sua prisão 
foi convertida em temporária, em razão 
de ter sido encontrado portando uma 
arma de fogo de uso restrito, tendo a 
autoridade policial enquadrado a sua 
conduta no crime previsto no Art. 16 da 
Lei nº 10.826/03. Com relação à duração 
da prisão temporária de Otávio, assinale 
a afirmativa correta. 

A) Terá a duração de 60 dias, poden-
do ser prorrogada por igual período em 
caso de extrema e comprovada neces-
sidade.

B) Terá a duração de 5 dias prorro-
gáveis por mais 5, uma vez que não se 
trata de crime hediondo.

C) Terá a duração de 15 dias prorro-
gáveis por mais 15, em caso de extrema 
e comprovada necessidade, por se tratar 
de crime hediondo.

D) Terá a duração de 90 dias, deven-
do ser relaxada ao término do referido 
prazo, caso não haja renovação de seus 
fundamentos por parte do Ministério 
Público.

E) Terá a duração de 30 dias, prorro-
gáveis por mais 30, em caso de extrema 
e comprovada necessidade. 

64. ( FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) João, policial militar, 
responde a Inquérito policial pela prá-
tica do crime de abuso de autoridade, 

por ter violado o domicílio de Mário, em 
7 de junho de 2019, sem estar respalda-
do pelo respectivo Mandado de Busca e 
Apreensão. A autoridade policial indicia 
João pela prática do crime previsto no 
Art. 3º, alínea b, da Lei nº 4.898/65, que 
trata do atentado contra a inviolabilida-
de de domicílio, cuja pena é de deten-
ção de 10 dias a 6 meses. Uma vez rela-
tado o Inquérito, este é remetido para o 
Ministério Público para o oferecimento 
da denúncia. Em virtude da entrada em 
vigor da Lei nº 13.869/19, o promotor 
com atribuição oferece denúncia con-
tra João, imputando, a ele, a prática do 
crime previsto no Art. 22 da nova Lei, 
que trata da mesma figura criminal, qual 
seja, a conduta de violar o domicílio sem 
obedecer às formalidades legais, cuja 
pena é detenção de 1 a 4 anos. Acerca 
da conduta do promotor, assinale a afir-
mativa correta.

A) Está correta, uma vez que a irre-
troatividade da lei penal mais severa 
vale apenas para processos já em curso, 
não se aplicando para casos em que a 
ação não tenha sido proposta. 

B) Está correta, uma vez que a nova 
lei de abuso de autoridade retroage aos 
fatos anteriores, mesmo que a pena co-
minada seja maior do que a anterior. 

C) Está correta, uma vez que em rela-
ção à lei no tempo, o Direito Penal adota 
a teoria da ubiquidade, valendo a lei que 
estava em vigor na data da propositura 
da ação, pouco importando a lei em vi-
gor na data do fato.

D) Está incorreta, uma vez que a lei 
penal mais severa jamais retroage, mes-
mo em caso de crimes permanentes e 
crimes continuados.

E) Está incorreta, em razão do princí-
pio da irretroatividade da lei penal mais 
severa, sendo certo que esta regra ape-
nas admite exceção em casos de crime 
permanente e crime continuado, o que 
não é o caso de João.

65. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) A polícia civil ins-
taurou inquérito para investigar os de-
litos de tráfico de drogas e associação 
para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei nº 
11.343/06), após a prisão em flagran-
te de Marcos e Mateus que, ao serem 
abordados, levavam consigo 2 quilos 
de maconha, cada um, e foram, assim, 
indiciados. A substância apreendida foi 
identificada por laudo de constatação 
provisório, elaborado por dois peritos 
não oficiais. Marcos e Mateus, por sua 
vez, tiveram a prisão em flagrante con-
vertida em preventiva, ficando presos 
durante as investigações. Sobre o pro-
cedimento do caso apresentado, assina-
le a afirmativa correta. 

A) O inquérito policial em questão 
deve ser concluído no prazo máximo 

de 90 dias, podendo ser duplicado pelo 
juiz, a pedido da autoridade policial, ou-
vido o Ministério Público.

B) A Lei nº 11.343/06 dispõe que o 
laudo provisório só poderia ser elabora-
do por perito oficial.

C) O inquérito policial em questão 
deve ser concluído no prazo máximo de 
10 dias, podendo ser prorrogado pelo 
juiz, a pedido da autoridade policial, ou-
vido o Ministério Público. 

D) O inquérito policial em questão 
deve ser concluído no prazo máximo 
de 30 dias, podendo ser duplicado pelo 
juiz, a pedido da autoridade policial, ou-
vido o Ministério Público. 

E) A lei não exige a elaboração de 
laudo de constatação provisório para 
efeito de lavratura do auto de prisão em 
flagrante e estabelecimento da materia-
lidade delitiva. 

66. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Pedro sofre escoria-
ções no rosto após receber um soco de 
seu irmão João, durante uma discussão 
em um almoço familiar. Fica indeciso 
sobre comunicar o fato à polícia, e sua 
namorada, Mariana, inconformada, diri-
ge-se à delegacia, onde faz notícia cri-
me contra João. A autoridade policial 
imediatamente instaura inquérito para 
apurar o delito de lesão corporal leve 
qualificada pela violência doméstica, 
nos termos do Art. 129, § 9º, do Códi-
go Penal. O crime em questão é punido 
com pena de detenção de três meses 
a três anos, sendo a ação penal públi-
ca condicionada à representação. Com 
base nos dados fornecidos, assinale a 
afirmativa correta.

A) O delegado de polícia não pode 
instaurar inquérito, assim como o Minis-
tério Público não pode oferecer denún-
cia sem a representação de Pedro. 

B) Embora a autoridade policial pos-
sa instaurar inquérito, o Ministério Pú-
blico não pode oferecer denúncia sem a 
representação de Pedro. 

C) O inquérito pode ser instaurado 
pela autoridade policial e o Ministério 
Público pode oferecer denúncia, inde-
pendentemente da manifestação de Pe-
dro, pois trata-se de ação penal pública. 

D) O delegado de polícia não pode 
instaurar inquérito sem a representação 
de Pedro, mas o Ministério Público pode 
oferecer denúncia, ainda que a vítima 
não tenha manifestado seu interesse em 
ver instaurada a persecução. 

E) Ainda que a vítima seja homem, 
por se tratar de violência praticada con-
tra irmão no âmbito doméstico, o dele-
gado pode instaurar inquérito e o Mi-
nistério Público pode oferecer denúncia 
sem a manifestação da vítima. 
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67. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Leonardo, primário, 
é preso em flagrante, no dia 20 de junho 
de 2021, pela prática do crime de roubo 
simples, na forma do Art. 157, caput, do 
Código Penal. O crime é punido com pena 
de 4 a 10 anos de reclusão e multa. Lavra-
do auto de prisão em flagrante e feitas as 
comunicações devidas, o preso é conduzi-
do, em 12 horas, à presença de juiz para a 
realização de audiência de custódia. Nes-
sa ocasião, o promotor de justiça pede a 
concessão da liberdade provisória com a 
imposição de medidas cautelares diversas 
da prisão. O juiz homologa a prisão em 
flagrante e decreta, de ofício, a prisão pre-
ventiva de Leonardo. Sobre o caso narra-
do, assinale a afirmativa correta. 

A) O juiz não poderia ter decretado a 
prisão preventiva, pois essa medida é in-
cabível em razão da pena máxima comi-
nada ao crime de roubo. 

B) O juiz poderia ter decretado a pri-
são preventiva de ofício, pois não cabia a 
liberdade provisória pela pena cominada.

C) Como o Ministério Público pediu a 
liberdade provisória, o juiz não poderia ter 
decretado a prisão preventiva de ofício. 

D) O juiz só poderia decretar a prisão 
preventiva de ofício após o oferecimento de 
denúncia pelo Ministério Público. 

E) Leonardo não poderia ter sido preso 
preventivamente, pois é primário. 

68. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado da 
Polícia Militar) Alberto foi preso preventi-
vamente pela prática do crime de corrupção 
passiva, tendo a autoridade judiciária justifi-
cado a prisão na garantia da ordem pública, 
nos termos do pedido formulado pelo Mi-
nistério Público e em atenção aos ditames 
do Art. 312 do Código de Processo Penal. 
Após 4 meses de prisão, os familiares de Al-
berto procuram um advogado informando 
que o processo se encontrava parado desde 
a decretação da prisão, não tendo o Magis-
trado, ou o Ministério Público, feito qual-
quer manifestação desde então. A partir 
das informações apresentadas e com base 
exclusivamente na atual redação do Códi-
go de Processo Penal, assinale a afirmativa 
correta. 

A) Nada poderá ser feito em favor de 
Alberto, uma vez que a prisão preventiva 
não tem prazo, podendo durar por tempo 
indeterminado até a revogação por parte 
do juiz. 

B) Nada poderá ser feito, uma vez que o 
Magistrado só precisa reanalisar os funda-
mentos da prisão preventiva após o trans-
curso de 180 dias, o que não se verificou na 
hipótese de Alberto.

C) Nada poderá ser feito uma vez que o 
Magistrado só precisa reanalisar os funda-
mentos da prisão preventiva após o trans-
curso de 150 dias, o que não se verificou 
na hipótese de Alberto. 

D) O advogado deverá formular pedi-
do de relaxamento de prisão, uma vez que 
o Ministério Público deveria ter renovado 
a necessidade de manutenção da prisão 
preventiva após 90 dias, o que, por não ter 
sido feito, torna a prisão ilegal. 

E) O advogado deverá formular pedido 
de relaxamento de prisão, uma vez que o 
Ministério Público deveria ter renovado 
a necessidade de manutenção da prisão 
preventiva após 60 dias, o que, por não ter 
sido feito, torna a prisão ilegal.

69. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Acerca das Escolas da 
Criminologia, assinale a afirmativa correta.

A) A Escola da Criminologia Clássica 
tem ênfase na implementação de políticas 
criminais preventivas.

B)  A Escola da Criminologia Científica 
Moderna tem como principais teóricos 
Césare Lombroso, Enrico Ferri e Rafael 
Garófalo.

C) A Escola da Criminologia Crítica 
analisa a seletividade e propõe a desle-
gitimação do sistema penal. 

D) A Escola da Criminologia Positivis-
ta tem como principal expoente Césare 
Beccaria. 

E) A Escola da Criminologia Positivista 
rechaça a análise científica sobre a crimina-
lidade.

70. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Assinale a opção que 
está de acordo com os postulados da Teo-
ria Ecológica da Criminalidade.

A) A preservação do meio ambiente 
deve ser desenvolvida com ênfase em po-
líticas criminais preventivas.

B) A aprendizagem do comportamen-
to criminal inclui técnicas e ocorre, na in-
teração com o outro, pela comunicação 
com participação ativa. 

C) A desorganização social dos gran-
des centros urbanos pode produzir efei-
tos criminógenos. 

D) A tolerância zero no combate aos 
crimes ambientais contribui para a garan-
tia da Segurança Pública. 

E) O crime não é uma qualidade intrín-
seca da conduta; é uma conduta qualifi-
cada como criminosa pelo controle social. 

71. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado da 
Polícia Militar) O conceito de crime como 
fato social é formulado pelo sociólogo

A) Karl Marx.
B) Max Weber.
C) Zygmunt Bauman.  
D) Howard Becker.
E) Émile Durkheim.

72. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) O conceito de controle 
social informal compreende as seguintes 
instituições: 

A) Instituições penitenciárias, institui-
ções policiais e varas criminais. 

B) Família, Igreja e organizações não 
governamentais.

C) Poder Legislativo, Poder Executivo e 
Poder Judiciário.

D) Sociedade civil, mídia e instituições 
policiais. 

E) Manicômios, prisões e conventos.

73. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Assinale a opção que 
apresenta a tipologia de delinquência es-
tabelecida pela Criminologia Positivista, 
de Cesare Lombroso.

A) Criminosos natos, ocasionais, loucos 
e passionais.

B) Criminosos involuntários, natos, 
ocasionais, habituais, loucos e passionais.

C) Criminoso cínicos, assassinos vio-
lentos ou enérgicos, ladrões ou neuras-
tênicos. 

D) Criminosos recuperáveis e irrecu-
peráveis.

E) Criminalidade de sangue e crimi-
nalidade de colarinho branco. 

74. (FGV - 2021 - PM-CE - Solda-
do da Polícia Militar) De acordo com 
a Convenção de Palermo, o conceito 
de crime organizado pressupõe um(a)

A) grupo estruturado, de três ou mais 
pessoas, existente há algum tempo e 
atuando concertadamente com o pro-
pósito de cometer uma ou mais infra-
ções graves. 

B) associação de três ou mais pes-
soas, para o fim específico de cometer 
crimes. 

C) organização paramilitar, milícia 
particular, grupo ou esquadrão com a 
finalidade de praticar qualquer dos cri-
mes previstos no Código Penal.

D) grupo composto para a prática de 
crimes motivados por razões de xeno-
fobia, discriminação ou preconceito de 
raça, cor, etnia e religião.

E) associação de três ou mais pes-
soas, para a submissão de 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. 

75. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Em relação ao papel 
das instituições policiais no combate às 
distintas formas de discriminação, assi-
nale a afirmativa incorreta.

A) Apesar de não possuir fundamento 
na Constituição Federal de 1988, o com-
bate ao preconceito no Estado Demo-
crático de Direito é medida recomenda-
da aos órgãos de Segurança Pública. 

B) A recusa ou o impedimento de 
acessar um estabelecimento público ou 
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comercial por discriminação ou precon-
ceito de cor, religião ou procedência na-
cional, constitui crime.

C) O Supremo Tribunal Federal, em 
2019, proferiu decisão equiparando a 
homofobia ao crime de racismo.

D) As medidas protetivas de urgência 
previstas na Lei nº 11.340/06 (Lei Maria 
da Penha) não se aplicam ao homem ví-
tima de violência. 

E) A Segurança Pública, como dever 
do Estado e direito fundamental dos ci-
dadãos, não pode comportar quaisquer 
formas de discriminação. 

76. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Acerca do Programa 
Nacional de Segurança Pública com Ci-
dadania (PRONASCI), assinale a afirma-
tiva correta.

A) Pretende erradicar operações con-
juntas entre as polícias civis e militares.

B) Pretende alterações legislativas 
para criação de novos delitos e aumento 
das penas. 

C) Pretende fomentar o comércio de 
armas de fogo. 

D) Pretende articular ações de segurança 
pública com políticas sociais. 

E) Pretende garantir privilégios aos 
agentes públicos dos órgãos de segurança.

77. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) Acerca da participação 
popular na Segurança Pública, assinale a 
afirmativa incorreta.

A) Tem fundamento na Constituição Fe-
deral de 1988, que estabelece, em seu Art. 
144, a Segurança Pública como dever do 
Estado, direito e responsabilidade de todos.

B) As conferências estaduais e nacionais 
de Segurança Pública preconizam a cons-
trução de espaços de negociação, busca de 
consensos, democratização e correspon-
sabilidade entre o Estado e a sociedade 
civil. 

C) Possibilita a implementação de po-
líticas de Segurança Pública dotadas de 
maior eficácia e caráter preventivo.

D) Preconiza o incremento da credibili-
dade e confiança dos órgãos de Seguran-
ça Pública perante a sociedade civil. 

E) Tem ênfase na busca de planos 
de Segurança Pública democratizantes, 
orientados para maior efetividade a par-
tir da confissão espontânea de autores de 
delitos.

78. (FGV - 2021 - PM-CE - Solda-
do da Polícia Militar) David Bayley e 
Jerome Skolnick, os primeiros estudio-
sos sobre policiamento comunitário nos 
Estados Unidos, indicam quatro principais 
características desse tipo de policiamento. 
Nesse sentido, avalie os itens a seguir.

1. Construção de unidades policiais em 
áreas de conflito conflagrado.

2. Descentralização do comando por 
área

3. Emprego de civis na polícia e no tra-
balho de policiamento.

4. Ênfase no policiamento de confronto 
bélico

5. Estabelecer um plano de segurança 
pública prévio e, posteriormente, divulgá-
-lo para a comunidade

6. Relação de reciprocidade entre a po-
lícia e a população

7. Relação verticalizada entre a polícia 
e a população

8. Reorientação da patrulha de modo 
a engajar a comunidade na prevenção do 
crime

Assinale a opção que indica somente 
as características do policiamento comu-
nitário.

A) 1, 2, 3 e 7.
B) 1, 2, 5 e 6.  
C) 2, 3, 6 e 8. 
D) 3, 4, 6 e 7.
E) 4, 6, 7 e 8.

79. (FGV - 2021 - PM-CE - Solda-
do da Polícia Militar) De acordo com 
o texto da Constituição Federal de 
1988, assinale a opção que indica ape-
nas órgãos de Segurança Pública. 

A) Corpos de Bombeiros Militares; 
Polícia Rodoviária Federal; Polícia Ferro-
viária Federal e Polícias Penais.

B) Polícia Federal; Polícias Militares; 
Polícias Civis e Guardas Municipais. 

C) Polícia Federal; Polícias Penais; Po-
lícias Civis e Guardas Municipais.

D) Corpos De Bombeiros Militares; 
Polícias Militares; Forças Armadas e Po-
lícias Civis. 

E) Polícias Militares; Polícia Federal; 
Força Nacional De Segurança Pública e 
Polícias Civis.

80. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado 
da Polícia Militar) No combate à ação 
de milícias privadas, devem ser observa-
dos alguns critérios de identificação por 
parte dos órgãos de Segurança Pública. 
Alguns desses critérios estão listados à 
seguir, à exceção de um. Assinale-o.

A) Domínio territorial, ânimo de lucro 
e participação ativa e reconhecida de 
agentes do Estado. 

B) Organização paramilitar, milícia 
particular, grupo ou esquadrão. 

C) Controle territorial coativo e dis-
curso de legitimação referido à prote-
ção dos moradores e à instauração de 
uma ordem. 

D) Controle de um território e da po-
pulação que nele habita por parte de 
um grupo armado irregular.

E) Cooperação da sociedade civil ar-
mada com os órgãos de segurança pú-
blica.

GABARITO

01 B
02 C
03 D
04 D
05 A
06 E
07 B
08 E
09 C
10 D
11 A
12 B
13 D
14 E
15 E
16 B
17 A
18 B
19 C
20 D
21 C
22 C
23 D
24 D
25 C
26 D
27 D
28 E
29 A
30 E
31 D
32 B
33 D
34 B
35 A
36 A
37 C
38 C
39 B
40 E
41 E
42 A
43 D
44 A
45 D
46 A
47 E
48 D
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49 C
50 B
51 A
52 A
53 B
54 A
55 D
56 D
57 D
58 D
59 C
60 A
61 B
62 E
63 B
64 E
65 D
66 A
67 C
68 D
69 C
70 C
71 E
72 B
73 A
74 A
75 A
76 D
77 E
78 C
79 A
80 E

 PARABÉNS!!!

META 12 - CONCLUÍDA COM 
SUCESSO.

“Sonhos determinam o que você quer. 
Ação determina o que você conquista.”

Anotações Anotações


